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 Będąc jeszcze na wakacjach, wpadł mi do głowy pomysł tematu planu rocznego 

dla naszego Przedszkola: Jestem Polakiem i Europejczykiem. Pomyślałam sobie, że 

ważne jest od najmłodszych lat uczenie dzieci umiłowania i szacunku do Ojczyzny, 

pokazywanie zachowań patriotycznych, stwarzania okazji do poznawania naszej historii, 

kultury i tradycji. Zaproponowałam Koleżankom wspólne zrealizowanie tego tematu 

podczas całego roku szkolnego. Będziemy wdzięczne, jeśli Państwo, wspólnie z nami 

zechcecie włączyć się w działania, z którymi na bieżąco będziemy Was zapoznawać. 

Chcemy, bowiem, aby Rodzice dzieci ze wszystkich grup aktywnie włączali się w życie 

placówki i wspólnie z nami realizowali ciekawe i ważne dla przedszkolaków cele 

wychowawcze i dydaktyczne. 

 Jednym z elementów tego planu było uroczyste świętowania 101 rocznicy 

Święta Niepodległości. Pomyślałam, że ciekawym doświadczeniem dla nas wszystkich 

będzie zorganizowanie w Przedszkolu „Biało-Czerwonego” dnia. Zwróciłyśmy się do 

Państwa z uprzejmą prośbą o ubranie dzieci 12 listopada w biało-czerwone stroje lub 

elementy dekoracyjne w tych kolorach. Dzieci, prezentowały się niezwykle uroczyście.  

Z naszej strony, składamy Państwu wielki ukłon za tak piękne stroje i ozdoby (krawaty, 

wstążki, muchy, naklejki patriotyczne, kotyliony, itp.) dla dzieci.  

 Personel „Krainy Misiów” miał przypięte biało-czerwone kwiaty, które wykonała 

pani Ela. 



 Gospodarzami tej uroczystości były dzieci z Białych Misiów. Wspólnie, 

wykonaliśmy odświętną dekorację naszej sali. Zdjęcia z tej uroczystości, możecie 

Państwo obejrzeć w naszej internetowej galerii. 

 Przygotowując scenariusz tego wydarzenia, chciałam, aby każdy „i mały i duży” 

czuł się potrzebny, ważny i miał taką swoją cząstkę, którą odda innym, przekazując 

szacunek i miłość do naszej Ojczyzny. 

 Dzieci, z paniami z grup starszych, przygotowały dla wszystkich małe biało-

czerwone flagi, które zostały wręczone dzieciom na pamiątkę tego ważnego  

i uroczystego dnia. Nasze „Białe Misiaczki”, oprócz flag, dostały także białe i czerwone 

tulipany (wykonane metodą orgiami), które składałyśmy razem z panią Michalinką. 

 

 Wspólnie z moją wspaniałą zmienniczką – Agnieszką, poprowadziłyśmy 

uroczystość tej ważnej dla naszego kraju rocznicy. 

 Na monitorze, mogliśmy obejrzeć prezentację o Symbolach Narodowych, które 

są ważne dla każdego Polaka. Wspólnie z panią Dyrektor, która dumnie trzymała naszą 

flagę Polski, razem z reprezentantami z każdej grupy, zaśpiewaliśmy nasz narodowy 

hymn. Dzieci miały okazję wysłuchać ważnych informacji, odnoszących się do historii 

naszej Ojczyzny. Podkreśliłyśmy, że dzięki bohaterstwu polskich żołnierzy, dzisiaj 

możemy radośnie spędzać czas w Przedszkolu i cieszyć się, że żyjemy w kraju bez 

wojen, w pokoju, pamiętając o Tych, którzy oddali za tę wartość swoje życie. 



 

 Zachęciłam każdą z Pań, aby w kilku zdaniach, powiedziała dzieciom: 

„Za co kocham Polskę?” Odpowiedzi były przeróżne: za piękne krajobrazy, za morze, 

za góry i jeziora, za ludzi, których poznaję, za to, że mogę się tu uczyć, pracować, za 

naszych sportowców, za tradycje i kuchenne przysmaki, za zabytki, które mogę 

zwiedzać, za nasz ojczysty język. Pytanie, było przemyślane, a szczere i czasem pełne 

wzruszenia odpowiedzi, miały pokazać dzieciom, wartości, dumę i radość z bycia 

Polakiem. 

 Wszyscy, wspólnie powiedzieliśmy wiersz: „Kto ty jesteś?” W. Bełzy. Mieliśmy też 

możliwość odśpiewania patriotycznych piosenek i pieśni: Jestem Polakiem, Przybyli ułani 

pod okienko, My Pierwsza Brygada.  

 To był piękny, ważny i uroczysty Biało-Czerwony Dzień. Wierzymy, że na długo 

pozostanie on w pamięci naszych przedszkolaków. Chcemy swoją patriotyczną postawą, 

pokazywać naszym podopiecznym, jak istotne są to sprawy, które dotyczą naszego 

kraju, naszej Ojczyzny, w której mieszkamy, mając swoje znaki, symbole narodowe, 

swoje godło i hymn.  

 



Dziękuję Wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania: Rodzicom, Kadrze 

Pedagogicznej, Wspaniałemu Personelowi. 

Szczególne podziękowania składamy naszym Kochanym Misiom, za ich postawę, 

wyciszenie, uwagę i koncentrację, za ich pełne uroku i patriotycznego uniesienia prace 

plastyczne, które stały się ozdobą naszego Przedszkola. 

 

 

 

Pamiętajmy! 

 

 

 


