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„Dla Niepodległej” 

 

 W dniu 9 listopada 2018 roku o godzinie 11:11, nasze Przedszkole wzięło udział 

w akcji „Rekord dla Niepodległej”, w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości 

Polski.  

Celem projektu było wspólne odśpiewanie w tym dniu, o wyznaczonej godzinie 

czterech zwrotek hymnu narodowego przez dzieci i nauczycieli przedszkoli, szkół w kraju 

i za granicą.  

Ponad 4,8 mln uczniów (4 815 000) i prawie 470 tys. nauczycieli  

i pracowników oświaty (468 930) z ponad 24 tys. przedszkoli, szkół oraz placówek 

oświatowych (24 120) zgłosiło swój udział w akcji ogłoszonej przez Minister Edukacji 

Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. 

 My także z wielką radością przystąpiliśmy do tego szczytnego przedsięwzięcia, 

którego cele są bliskie sercu każdego Polaka. Do nich należą: budowanie tożsamości  

i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci historią Polski, przybliżenie symboli 

narodowych, pamięć o Tych, którzy poświęcili swoje życie dla Ojczyzny, radość ze 

wspólnego świętowania w Niepodległej Polsce. 



 Jednak, do tak szczytnej akcji, należało się godnie przygotować. Nasze działania 

rozpoczęliśmy na dwa tygodnie przed tym ważnym dla nas wszystkich wydarzeniem. 

Chcąc podkreślić wielkie znaczenie Święta Niepodległości, zaproponowałam 

Koleżankom, abyśmy wspólnie z dziećmi ozdobili naszą szatnię oraz wejście do 

przedszkola pracami dzieci, związanymi z patriotycznymi symbolami. Poprosiłam także o 

powiadomienie rodziców, aby w tym szczególnym dniu, dzieci przyszły do przedszkola  

w biało-czerwonym strojach. Stroje mogły też mieć elementy w barwach narodowych: 

kokardki, opaski, znaczki, itp.  

 Wszyscy, z ogromnym zaangażowaniem zabraliśmy się do pracy.  

Maluszki, wspólnie z panią Natalią i panią Eweliną wykonały biało-czerwony łańcuch, 

który stworzył biało-czerwoną flagę – na szybie, przy głównym wejściu do przedszkola. 

 

 

 

 



Pani Elwira, włączając do pracy dzieci z oddziału II wykonała przepiękne białe orły, które 

zawisły w oknach. 

 

Pani Grażynka, stemplowała z dziećmi biało-czerwone flagi narodowe, które stały się 

ozdobą głównej tablicy na prace plastyczne. 

 



Ja, wspólnie z moją zmienniczką – panią Agnieszką, wykonałyśmy orły, pieczętowane 

dłońmi dzieci. Nasza grupa, wykonała też biało-czerwone opaski dla misiów, siedzących 

na szafkach w szatni oraz napisy POLSKA, ozdobione biało-czerwonymi chorągiewkami. 

 

 

 



Pani Ela, z panią Basią, pomagały dzieciom wykonać metodą orgiami, białe orły oraz 

biało-czerwone chorągiewki. Pani Ela, wykonała także piękne wstążki dla każdego 

pracownika przedszkola. 

 

 

W szatni, pojawiły się także tabliczki: 1918-2018 Święto Niepodległości, na białym  

i czerwonym tle, biało-czerwone baloniki oraz chorągiewki. Na ścianie głównej, zawisła 

wykonana z pasków krepiny flaga, na środku, której powiesiłam godło Polski. Pięknego  

i doniosłego wyglądu szatni dopełniły wykonane przeze mnie i panią Michalinę białe  

i czerwone tulipany, które wkomponowały się w całość naszej patriotycznej dekoracji. 

  



Wejście do przedszkola i nasz rowerowy parking, mienił się powiewającymi na wietrze 

biało-czerwonymi wstążeczkami. 

Na sali gimnastycznej, w której odbyła się główna uroczystość, czekał na nas miś  

w czapce z orzełkiem, szalikiem w narodowych barwach i z biało-czerwoną chorągiewką. 

Nasze misie świętowały, bowiem razem z nami.  

 

Wszystkie nauczycielki w grupach przeprowadziły z dziećmi zajęcia o tematyce 

związanej ze Świętem Niepodległości. Dzieci śpiewały patriotyczne pieśni, słuchały 

żołnierskich marszów, słuchały opowiadań i wierszy o żołnierzach, którzy walczyli za 

wolność naszej Ojczyzny, oglądały zdjęcia i prezentacje multimedialne, związane  

z tematem. Wykonane przez nie prace plastyczne były kulminacją naszych 

wcześniejszych działań, przybliżających dzieciom historię Polski, dostosowaną 

oczywiście do ich możliwości związanych z wiekiem. 

Każda grupa, ćwiczyła przede wszystkim śpiewanie hymnu narodowego. Do 

zapamiętania były 4 zwrotki z refrenem. Ważna też była postawa, jaką należy zachować 

podczas jego śpiewania. Dzieci, z ogromnym zaangażowaniem podjęły się tego zadania. 

W postawie pełnej powagi i godności opanowały tę umiejętność i z radością ćwiczyły 

Mazurka Dąbrowskiego. 



 

 

 9 listopada, tuż przed godziną 11: 00, dzieci z całego przedszkola, ze swoimi 

paniami, zebrały się w sali gimnastycznej. Czekała na nas nasza pani Dyrektor, która 

siedziała w towarzystwie misia, prezentującego się w biało-czerwonych barwach. Po 

serdecznym przywitaniu wszystkich, opowiedziała nam, o małym patriocie, którym może 

się stać każdy przedszkolak, pomagając innym, kochając i szanując naszą Ojczyznę, jej 

kulturę i tradycje. Powiedziała także, że jest dumna z nas i jest pełna uznania dla 

rodziców, którzy w tak uroczysty sposób ubrali swoje dzieci w biało-czerwone barwy. 

 



 

 Punktualnie o godzinie 11: 11, wspólnie odśpiewaliśmy Hymn Narodowy. Dzieci, 

w wielkim skupieniu, stojąc na baczność, niektórzy z ręką na sercu, śpiewały słowa 

ważne dla każdego Polaka. To było niezapomniane przeżycie i niezwykle doniosła 

chwila. Rekord dla Niepodległej, hołd dla naszej Ojczyzny został oddany. My i Państwo, 

możecie być dumni z Waszych dzieci. Lekcja patriotyzmu została zaliczona na 6 i na 

pewno na długo pozostanie w ich pamięci i w ich małych, ale jakże wielkich sercach. 

 



 

 Po hymnie, dzieci miały możliwość wysłuchania, zaśpiewania dwóch pieśni, 

przygotowanych przez panią Grażynkę: „Legiony” i „Przybyli ułani po okienko”. Panie 

woźne, które bardzo aktywnie pomagały nam w przygotowaniach do tej uroczystości, 

pięknie śpiewały znane im pieśni. Widać było wielkie wzruszenie i poczucie ważności 

chwili.  

 

 



 Ostatnim punktem naszej uroczystości był taniec z biało-czerwonymi szarfami, 

który wpadł mi do głowy tuż przed samą uroczystością, a okazał się niezwykle ciekawy  

i ekspresyjny. Muzyka sama zachęcała dzieci do pląsów w rytmie spokojnej muzyki. 

Efekt falujących wstążek dał poczucie radości i wspólnoty dzieci z Krainy Misiów, które 

chętnie podjęły się ważnego zadania i w 100 % wypełniły go.  

 

 

 

 

Możemy wszyscy razem wzajemnie sobie podziękować za naszą postawę dla 

Ojczyzny, za którą nasi rodacy oddali swoje życie. Uczmy nasze dzieci patriotyzmu na 

miarę ich możliwości. Bądźmy dla nich przykładem i wzorem do naśladowania, 

pokazujmy piękno naszej Ojczyzny, bądźmy dla siebie dobrzy i pomagajmy sobie.  



 

 

Wzmacniajmy u dzieci poczucie tożsamości narodowej i kształtujmy postawy 

patriotyczne od najmłodszych lat. 

 

Uśmiech naszej pani Dyrektor Agnieszki Wojdal jest podziękowaniem dla 

Wszystkich dzieci, rodziców i wspaniałych pracowników Przedszkola 196. 

 

 

 

 


