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41) Przedstawienie legendy na podstawie tekstu Anny Świrszczyńskiej pt.: „Królewna Wanda”.  

Dowolne zadanie o tematyce czytelniczej lub ekologicznej – według pomysłów dzieci lub 

nauczycieli.                                                                                                                                                    

Podczas uroczystości Narodowego Czytania Legend Polskich uczniowie kl. I-II przedstawili legendę 

na podstawie tekstu Anny Świrszczyńskiej pt.: „Królewna Wanda”. Najmłodsi uczniowie 

opowiedzieli o bohaterstwie i miłości do kraju okupionej własnym życiem przez tytułową bohaterkę, 

która uratowała państwo polskie od zniewolenia.                 

Link do nagrania legendyhttps://youtu.be/2Bvo_PJ6b8Q 
 

 
 

42) Narodowe Czytanie Legend Polskich – uroczystość szkolna. Dowolne zadanie o tematyce 

regionalnej– według pomysłów dzieci  lub nauczycieli.  

30 kwietnia 2019 roku w Szkole Podstawowej w Zalasiu miała miejsce wyjątkowa uroczystość – 

Narodowe Czytanie Legend Polskich. W nastrój refleksji dotyczący tematyki początków państwa 

polskiego wprowadziło uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości widowisko w wykonaniu uczniów 

klas I-II – legenda na podstawie tekstu Anny Świerszczyńskiej pt.: „Królewna Wanda”. Kierownik 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Łysych  przeczytała tego dnia zebranym na uroczystości legendę „O 

Lechu, Czech i Rusie - o powstaniu  państwa polskiego. Część druga spotkania była podsumowaniem 

Gminnego Konkursu Plastycznego „Legendy Polskie”. Uczniowie – laureaci konkursu z 

poszczególnych szkół odebrali z rąk Wójta Gminy Łyse , pod którego patronatem  konkurs był 

realizowany,  pamiątkowe dyplomy, statuetki i książki. 

 

 
 

43) Wernisaż - 23 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Dowolne zadanie 

o tematyce regionalnej– według pomysłów dzieci  lub nauczycieli. 

https://youtu.be/2Bvo_PJ6b8Q
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23 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich". W związku z tym wydarzeniem 

Biblioteka Szkolna SP w Zalasiu zorganizowała wernisaż dla uczniów i nauczycieli. Wystawa 

dotyczyła różnorodnej tematyki edukacyjno – czytelniczej.  

 
 

44) Gadka kurpiowska. Dowolne zadanie o tematyce regionalnej– według pomysłów dzieci  lub 

nauczycieli. 

 „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają". Uczeń klasy VI 

zaprezentował naszą szkołę w VIII Konkursie Gadki Kurpiowskiej "Moziem o Kurpsiach po 

kurpsiosku", przedstawiając gadkę pt.: "Zmartwychwstanie" zawierającą anegdoty z życia dawnych 

Kurpiów, a jako laureat występował na uroczystości obchodów 50 rocznicy konkursu "Palma 

Kurpiowska 2019". 

 

 

 

45) „Flaga naszego przedszkola” - zaprojektowanie i wykonanie flagi przedszkola, szkoły, 

placówki.  

Najmłodsi przedszkolacy w ramach konkursu wykonali  - ,,Flagę naszego przedszkola". Dzieci 

wykazały się twórczością i kreatywnością, czego dowodem są piękne flagi.   

 

  
 
46)Konkurs plastyczny „Drzewo genealogiczne mojej rodziny” – konkurs  na „największe 

drzewo pokoleniowe” -  według własnego regulaminu.  

Uczniowie klas I-V  wykonali kolejne zadanie majowe - konkurs "Drzewo genealogiczne mojej 

rodziny".  Poniżej nagrodzone prace.  

https://www.facebook.com/groups/491699184558422/permalink/774749919586679/
https://www.facebook.com/groups/491699184558422/permalink/774749919586679/
https://www.facebook.com/groups/491699184558422/permalink/774749919586679/
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47)Warsztaty plastyczne „Te polskie kwiaty dla Mamy i Taty” – wykonanie laurki z polskimi 

kwiatami ludową technika.  

Realizacja zadania pt.”Te polskie kwiaty dla Mamy i Taty" odbyła się w ramach zajęć świetlicowych 

w Szkole Podstawowej w Zalasiu. Zaproszeni goście-twórczynie ludowe wspólnie z dziećmi 

wykonały przepiękne prace przedstawiające polskie kwiaty. 

 

 

 

48) Nauka piosenki o Mamie i Tacie.  

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego i klasy I pod kierunkiem wychowawczyń nauczyły się piosenek 

 pt. ,,Uśmiech Mamy'' i „Jesteś mamo skarbem mym”. Dzieci swoje umiejętności wokalne 

zaprezentowały podczas uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Matki. Dzieci sprawiły swoim 

mamom prezent od serca, co niewątpliwie wywołało wzruszenie i uśmiech na ich twarzach. 

Nagranie zamieszczone na portalu społecznościowym. 

49) Akademia z okazji Dnia Matki - ,,Kochanym Mamusiom”. Dowolne zadanie o tematyce 

danego miesiąca– według pomysłów dzieci lub nauczycieli. 

Dnia 28 maja odbyła się wielka uroczystość z okazji Dnia Matki. Do szkoły przybyli niezwykli goście 

– Mamusie. Dzieci wyrażały miłość i wdzięczność swoim drogim Mamom poprzez występy 

artystyczne. Przedszkolaki wystąpiły z przedstawieniem pt: „Księżniczki i rycerze”, a uczniowie  

kl. I i II zaprezentowali legendę „Królewna Wanda”. Dopełnieniem występów były piosenki 

 i wiersze wraz z życzeniami wykonane przez uczniów klas II i III. Publiczność była zachwycona 

popisami dzieci, a na twarzach zebranych gości malowało się wzruszenie i duma. Po wspaniałych 

występach Mamy otrzymały upominki z okazji ich święta. Cała uroczystość została uwieczniona na 

https://www.facebook.com/groups/491699184558422/permalink/786389611756043/
https://www.facebook.com/groups/491699184558422/permalink/786389611756043/
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fotografiach – dzięki czemu wspaniała zabawa i niecodzienna atmosfera zostaną na długo w pamięci 

wszystkich uczestników.  
        

 
50) „100 naj!” – szukamy ciekawostek o naszym kraju: najdłuższa rzeka, najwyższy budynek, 

najcieplejsze miejsce itd. – celem wydania publikacji.   

Uczniowie klas IV-VII znaleźli kilka ciekawych informacji o naszym kraju i stworzyli publikację w 

formie książki oraz prezentacji multimedialnej. 
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51) List dla Polski”- zachęcamy do napisania listu w którym zostaną wymienione wasze 

działania projektowe w tym roku szkolnym. List wysyłamy do Pałacu Prezydenckiego do Pana 

Prezydenta Andrzeja Dudy. 

Podsumowanie I i II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „ Piękna Nasza Polska Cała” 

zostało zamieszczone w liście wysłanym do Pałacu Prezydenckiego. 

 

52) „Biało-czerwone Drzewo Dobra” – wykonanie drzewa dobrych uczynków dla Polski – 

według pomysłów dzieci, rodziców lub nauczycieli.  

"Kocham swoją Ojczyznę” , "Pomagam słabszym”, "Staram się być dobrym uczniem”, "Dzielę się z 

potrzebującymi”, "Mówię prawdę” - to tylko niektóre z dobrych uczynków, które pojawiły się na 

"Biało – czerwonym Drzewie Dobra" . Inicjatorami wszystkich „dobrych uczynków” są uczniowie 

naszej szkoły. Jak widać, dobrze wiedzą co jest dobre i czym na co dzień powinniśmy kierować się w 

życiu.  

 

 
        

53) V Ogólnopolski Maraton Przedszkolaków „Sprintem do maratonu”-udział w imprezie 

sportowej. Dowolne zadanie o tematyce danego miesiąca– według pomysłów dzieci lub 

nauczycieli. 

Oddziały Przedszkolne wzięły udział w  V Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków „Sprintem do 

maratonu”. Najważniejszym momentem programu był bieg. Na linii startu stanęło 37 przedszkolaków 

i pokonało dystans 1002 maratonów - 120 metrów.  Oprócz biegu dzieci uczestniczyły  jeszcze w 

atrakcyjnych zabawach sportowych. Na zakończenie z rąk Pani dyrektor otrzymały pamiątkowe 

dyplomy i medale, a od rodziców pyszne gofry. 
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54) Dzień Dziecka na sportowo. Dowolne zadanie o tematyce danego miesiąca– według 

pomysłów dzieci lub nauczycieli. 

Początek czerwca dla społeczności Szkoły Podstawowej w Zalasiu miał sportowy charakter. Z okazji 

Dnia Dziecka po raz XII uczniowie, ich rodzice oraz licznie przybyli sympatycy biegania z sąsiednich 

szkół i instytucji wzięli udział w akcji sportowej" Biegu po Zdrowie".  Akcja miała na celu promocję 

zdrowego i aktywnego stylu życia. Biegi zainicjowało ponad 40 maluszków, którzy  zostali 

nagrodzeni medalami. W kilkunastu kategoriach biegowych wzięło udział ponad 200 osób. 

 

 

https://www.gminalyse.pl/files/pl/61293696_2314311305552025_2970507335916584960_n.jpg
https://www.gminalyse.pl/files/pl/61145899_507965966442689_265898861199884288_n.jpg
https://www.gminalyse.pl/files/pl/61199083_399377023985709_2413016646705741824_n.jpg
https://www.gminalyse.pl/files/pl/61742244_574673759724818_6166659415907762176_n.jpg
https://www.gminalyse.pl/files/pl/61636868_882331805453735_5702118192713826304_n.jpg
https://www.gminalyse.pl/files/pl/61188735_2383132548585039_5020808372362936320_n.jpg
https://www.gminalyse.pl/files/pl/61257541_664963803948925_7577052523303796736_n(1).jpg
https://www.gminalyse.pl/files/pl/61745194_189761268575796_5739142391353311232_n.jpg
https://www.gminalyse.pl/files/pl/61168927_432143940955200_4847922611415416832_n.jpg
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55) „Starsi – młodszym czyli ciekawa lekcja eksperymentów”. Dowolne zadanie o tematyce 

danego miesiąca– według pomysłów dzieci lub nauczycieli. 

„Starsi – młodszym czyli ciekawa lekcja eksperymentów”. Uczniowie klasy III zaprezentowali 

młodszym kolegom  ciekawe  eksperymenty i doświadczenia chemiczne.   

    

 

Droga Polsko, jest nam bardzo miło, że mieliśmy możliwość uczestnictwa  

w projekcie. Dzięki tym działaniom przekazano nam wiele informacji na temat tradycji, 

kultury i szacunku do kraju ojczystego. Kształtowano w nas wartości patriotyczne oraz miłość 

do Ojczyzny. To była prawdziwa lekcja historii o naszym kraju. 

Kochana Ojczyzno, bardzo uroczyście i honorowo obchodziliśmy 100-lecie 

Odzyskania Niepodległości. Prosimy Ciebie zawsze pozostań wolnym krajem. 

            Pozdrawiamy serdecznie. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalasiu  

oraz koordynatorki projektu:  

Marzena Pliszka i Krystyna Ogniewska 


