
                                                                                                 Zalas 18.06.2019r. 

                        List dla Polski 

 

     Nasza Ojczyzno! 
 

        Mamy zaszczyt dziś zwrócić się do Ciebie, by podziękować Ci za wszystko, co nam 

dałaś i przekazałaś, że jesteś wyjątkowym krajem, o niezwykłej historii, pięknych 

krajobrazach i miejscach. Jesteś śpiewem ptaków o poranku, stokrotką na łące, zielonymi 

drzewami, szczytami gór, szumem morza, wstęgą rzek i mazurskimi jeziorami. Jesteś 

pięknem natury, a zarazem mądrością polskiej literatury. 100 lat wolności dziś świętujemy, bo 

w wolnym kraju teraz żyjemy. 

  Kochana Polsko, kraju ojczysty, piękny, cudowny bardzo nam bliski pragniemy Tobie 

dziś ofiarować wszystkie zadania, które udało nam się zrealizować. Społeczność szkolna to 

uczyniła owe zadania w list połączyła. Włączyliśmy się w działania, które Pani Ludmiła 

Fabiszewska z Aleksandrowa Łódzkiego wytyczyła nam do wykonania. 

Społeczność Szkoły Podstawowej w Zalasiu włączyła się w Międzynarodowy Projekt 

Edukacyjny pt. ,,Piękna Nasza Polska Cała” I i II edycja. Projekt ten był odpowiedzią na 

wyjątkowe święto Polaków – 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Jego główne cele to 

kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, uwrażliwienie na piękno, 

folklor i tradycje Polski. Jego realizacja zaplanowana była na okres od  października 2018 r. 

do czerwca 2019 r. Działania programowe skierowane były do wszystkich uczniów Szkoły 

Podstawowej w Zalasiu. Do realizacji tego przedsięwzięcia zaproszono całą Radę 

Pedagogiczną. W ramach jego realizacji wykonano 55 zadań projektu, które opisane są 

poniżej. 

 

Zrealizowane zadania: 

1) Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie wszystkich zwrotek Hymnu Polski. 
Wydarzenie to miało miejsce podczas akademii z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Ponadto 9 listopada o godzinie 11:11 nasza szkoła oficjalnie włączyła się w ustanawianie 

nowego REKORDU POLSKI na najwięcej śpiewających jednocześnie dzieci Mazurek Dąbrowskiego.                   
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2) Przeprowadzenie zajęcia otwartego dla rodziców o tematyce patriotycznej według własnego 

scenariusza. 

„Rozważania o Ojczyźnie” podczas uroczystej wieczernicy środowiskowo-lokalnej miały miejsce w 

dniu 29.11.2018r. 

 

       
     

3) Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada.  

Uczniowie klas starszych wystąpili z programem artystycznym z okazji 100-lecia Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę, a uczniowie klasy I zaprezentowali układ choreograficzny ,,Taniec z 

flagami” do piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”.  

 

  
 

4) Nauka piosenki „Rodzinny Kraj” lub dowolnej pieśni o tematyce patriotycznej. 

Zadanie zostało zrealizowane podczas warsztatów muzycznych. Uczniowie nauczyli się wielu pieśni 

patriotycznych min.: „Piękna nasza Polska cała”, „Szara piechota”, „Gdy żołnierze idą drogą”, „My 

pierwsza brygada”, a w wersji kurpiowskiej- „Jek sło wojsko”, „Na Kurpsiowskim polu”.  

 

   
   

5)Nauka tańca ludowego. 

W ramach edukacji regionalnej dzieci z klas I-III nauczyły się kurpiowskich tańców ludowych - 

,,Konika ‘’ i ,,Starej baby”, które zaprezentowane były podczas uroczystej wieczernicy środowiskowo- 

lokalnej. 

 

               
 

6) Nauka wierszy o tematyce patriotycznej. 

Recytowanie i nauka wierszy o kraju ojczystym,  rozbudza w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu. 

Rozwijając talenty i zdolności recytatorskie naszych uczniów zaproponowano im naukę wierszy o 

https://to.com.pl/piekna-nasza-polska-cala-ciekawy-projekt-w-szkole-podstawowej-w-zalasiu-gm-lyse/ga/13607966/zd/31859200
https://to.com.pl/piekna-nasza-polska-cala-ciekawy-projekt-w-szkole-podstawowej-w-zalasiu-gm-lyse/ga/13607966/zd/31859206
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tematyce patriotycznej min.: „Oblicza ojczyzny” T. Różewicza, ,,Katechizm polskiego dziecka”  

W. Bełzy, „Barwy ojczyste”, „Co to jest Polska” Cz. Janczarskiego i inne. Wiersze te zostały 

zaprezentowane przez uczniów podczas: prezentacji poezji patriotycznej, uroczystości Ślubowania 

klasy I oraz programu artystycznego z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  

 

 
       

7) ,,Wszystko dla Ojczyzny”- prowadzenie zajęć artystycznych w kl. 0-III. 

Na dodatkowych zajęciach artystycznych uczniowie najmłodszych klas wyrażali swoją miłość 

 i szacunek do kraju ojczystego poprzez prace plastyczne. Dzieła artystyczne zamieszczane były na 

gazetce szkolnej- ,,Wszystko dla ojczyzny”. 

 

 
 

8) Zorganizowanie Kącika „Piękna Nasza Polska Cała” - o tematyce folkowej lub patriotycznej. 
Od października uczniowie naszej szkoły mogli oglądać kącik patriotyczny "Piękna Nasza Polska 

Cała", który prezentował: mapę Polski, symbole narodowe i wiersze o ojczyźnie. Dodatkowo były 

jeszcze zorganizowane kąciki, „Nasze Polskie ABC”, „Pociąg do wolności”, „Narodowe Potrawy 

Polaków”. 
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9) Praca plastyczna, grupowa „Strój ludowy naszego regionu”. 

Strój kurpiowski jest jednym z elementów wyróżniających Kurpie od innych regionów Polski. Jest 

noszony w święta i podczas innych ważnych uroczystości regionalnych i kościelnych. Zadanie to 

zostało zrealizowane podczas edukacji plastycznej z uczniami kl. I. 

 

 
 

10) Przygotowanie uroczystości ,,Ślubowania klasy I w duchu patriotyzmu”. 
W związku z obchodami Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę pierwszaki wykonały 

zjawiskowy ,,Taniec z flagami”, który był pięknym wyrazem szacunku wobec naszego symbolu 

narodowego – flagi. Miłości do Ojczyzny nie zabrakło nawet w recytowanej przez uczniów poezji i 

śpiewanych pieśniach.. 

 

11) Konkurs plastyczny pt.: ,,Polskie lasy w hołdzie Niepodległej”. 

To zadanie w naszej szkole zostało wykonane w ramach Gminnego Konkursu Plastycznego. 

Uczniowie mieli za zadanie wykonanie pracy plastycznej, która była poświęcona wydarzeniom 

poprzedzającym odzyskanie niepodległości przez Polskę. Uczniowie mogli przedstawić bohaterów 

walczących o niepodległość kraju ojczystego z motywem środowiska leśnego. Konkurs był objęty 

honorowym patronatem Nadleśnictwa Myszyniec. 
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12) Zabawa ludowa – zapoznanie dzieci z wybraną zabawą ludową.  

Tradycyjne zabawy ludowe najczęściej wywodziły się ze starych obrzędów  

i zwyczajów. Opierały się głównie na naśladownictwie. Aby zapoznać dzieci z kilkoma takimi 

zabawami zaproszono babcię przedszkolaka p. Weronikę Trzcińską. Nauczono dzieci zabaw  

pt.:,, Mam chusteczkę haftowaną” , „Mało nas, mało nas do pieczenia chleba” i „Dwóm tańczyć się 

zachciało".  

 
13) „Według przepisu Babci lub Dziadka” – wykonanie z dziećmi regionalnej potrawy, 

degustacja i podzielenie się przepisem. 

Wychowawczyni OP wraz  dziećmi oraz  chętnymi rodzicami wykonała regionalną potrawę jaką były 

„Fafernuchy”. To regionalny  przysmak kurpiowski w postaci ciasteczek w kształcie kopytek, który 

został wpisany na listę produktów tradycyjnych województwa mazowieckiego.  

 

 
 

 

14) „Piękna Nasza Polska Cała” – wysłanie pocztówki swojej miejscowości na podany adres: 

Ludmiła Fabiszewska, MP nr 2 w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Łęczycka 4, 

 95-070 Aleksandrów Łódzki. 

Pocztówka została ona wysłana do autorki projektu p. Ludmiły Fabiszewskiej. 

 
 

15) Zorganizowanie warsztatów plastycznych mających na celu przedstawienie krajobrazów 

Polski. 

W naszej placówce odbyły się warsztaty plastyczne prowadzone przez utalentowaną amatorkę-

malarkę p. Joannę Korwek. Podczas spotkania uczniowie edukacji wczesnoszkolnej pod jej 

kierunkiem wykonali pejzaże: jesienny i zimowy. Prace posłużyły jako dekoracja podczas 

uroczystości środowiskowo-lokalnej.  
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16) „Dzień Mody Patriotycznej” – zorganizowanie w szkole Dnia Mody Patriotycznej. 

Miłość do ojczyzny najlepiej uczy przez działanie, dlatego też dzieci z Oddziału Przedszkolnego 

zaprezentowały biało-czerwone stroje, rekwizyty i dodatki w barwach narodowych, które robiły 

wrażenie. W tym dniu przedszkolaki z dumą spacerowały po specjalnie przygotowanym czerwonym 

dywanie. 

        

17) „Drzewo Pamięci”– zasadzenie na wybranym terenie drzewka jako symbolu życia i wolności. 

Sadzenie drzewa pamięci „dębu” odbyło się w dniu 26.10.2018r. z udziałem przedstawiciela lasów 

państwowych, pani dyrektor, nauczycieli, uczniów klas I-III SP oraz przedszkolaków. 

 

 
 

 

18) Konkurs Fotograficzny pt.: TO WSZYSTKO POLSKA „Kurpie w obiektywie”  

– zorganizowanie konkursu według własnego regulaminu. 

W naszej szkole został zorganizowany międzyszkolny konkurs fotograficzny 

 pt. „To wszystko Polska - Kurpie w obiektywie”. Uczestniczyli w nim uczniowie klas starszych IV-

VIII oraz osoby dorosłe. Celem konkursu było pokazanie wyjątkowości naszego regionu. Konkurs 

objęty był honorowym patronatem Tygodnika Ostrołęckiego.  



7 
 

 

Kategoria- wiek 6-12 lat                                           Kategoria- wiek 13 lat i więcej 

 

     
       I miejsce        II miejsce         III miejsce          I miejsce            II miejsce            III miejsce  

 

 

19) „Szlakiem historii” – zorganizowanie wycieczki, której celem będzie poznanie zabytków 

kultury regionalnej, dorobku historycznego, architektury i tradycji. 

W ramach tego zadania została zorganizowana wycieczka do Hajnówki i Białowieży. Trasa wycieczki 

obejmowała Muzeum Kowalstwa i Ślusarstwa w Hajnówce oraz Białowieski Park Narodowy. Dużą 

atrakcją muzeum była kuźnia, w której uczniowie aktywnie uczestniczyli w pokazie kucia podków 

 i kształtowania metalu na gorąco.  W Białowieskim Parku Narodowym uczniowie zwiedzali Muzeum 

Przyrodniczo - Leśne, gdzie podziwiali zbiorowiska leśne, procesy ekologiczne, zjawiska 

przyrodnicze i zwierzęta, a wśród nich symbol polskości żubra. Ponadto uczniowie klasy I wraz z 

wychowawczynią odwiedzili Izbę Regionalną. Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziły 

dawne sprzęty gospodarstwa domowego : tara, żelazko z duszą, firanki z papieru, wyroby rękodzieła  

artystycznego oraz  stroje ludowe.  

 

 
 

20) Zorganizowanie Przeglądu  Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej. 

W przeglądzie wzięli udział uczniowie klas I-VIII i III Gimnazjum, śpiewając utwory solowe i 

zespołowe. Zwyciężczyni z naszej szkoły- Ewelina Szok została również laureatką Gminnego 

Koncertu  patriotycznego „Z pieśnią ku Wolności” zorganizowanego przez Publiczne Gimnazjum  w 

Łysych.  

 

    
   

21)„KURPIE – moja mała Ojczyzna” – wykonanie prezentacji multimedialnej o swojej 

miejscowości (historia, zabytki, ciekawostki). 

Prace multimedialne zostały wykonane w ramach  Szkolnego Konkursu Informatycznego. Prezentacje 

przedstawiały uroki i informacje o miejscowościach zamieszkania, uczniów uczęszczających do naszej 

szkoły. W konkursie wzięła udział klasa VIII SP i IIIA gimnazjum.  

http://www.hajnowka.pl/turystyka-1/215-muzeum-kowalstwa-i-slusarstwa.html
https://www.bpn.com.pl/
https://to.com.pl/pod-patronatem-tygodnika-konkurs-fotograficzny-kurpie-w/ga/13686888/zd/32375996/
https://to.com.pl/pod-patronatem-tygodnika-konkurs-fotograficzny-kurpie-w/ga/13686888/zd/32376010/
https://to.com.pl/pod-patronatem-tygodnika-konkurs-fotograficzny-kurpie-w/ga/13686888/zd/32375996/
https://to.com.pl/pod-patronatem-tygodnika-konkurs-fotograficzny-kurpie-w/ga/13686888/zd/32376008/
https://to.com.pl/pod-patronatem-tygodnika-konkurs-fotograficzny-kurpie-w/ga/13686888/zd/32376012/

