Zaproszenie do realizacji programu: Rocznica Polskiej Chwały obejmującego kierunki
polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019 i uczczenia setnej rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę. Zachęcamy do zaangażowania Waszych
środowisk w świętowania tego wydarzenia
od 08 października 2018 – do 05 listopada 2018

Program „ Rocznica Polskiej Chwały”
Ten program jest skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych gimnazjów, szkół średnich
i obejmuje propozycje zadań związanych z obchodami 100. Rocznicy odzyskania
niepodległości przez Polskę. Zainteresowane środowiska przystępujące do programu mogą
wykorzystać materiały i wykonane zadania do własnych i szkolnych planów, programów,
projektów edukacyjnych.
Terminarz
•
•
•
•

Przesłanie
zgłoszenia
do
09
października
2018
na
adres doradca.piechota@odnpoznan.pl
termin realizacji zadania od 08 października 2018 do 05 listopada 2018
dostarczenie e-mailem do 05 listopada 2018 na w/w adres: wizytówki grupy
realizującej program
podsumowanie programu i wręczenie podziękowań oraz certyfikatów - 8 listopada
2018 roku w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury wraz z wystawą
wizytówek i zaprezentowaniem dowolnych zadań np. wypieku, deseru o narodowych
barwach, ramki do zdjęć, własnoręcznie uszytej flagi, tablicy z nazwą ulicy,
wykonanych zdjęć, map, śpiewników

Warunkiem przystąpienia do Programu jest:
•
•

wypełnienie i wysłanie zgłoszenia (zał. nr 1)
spełnienie wymagań związanych z udziałem w programie tj:
a) zrealizować łącznie min. 4 zadania z wybranej kategorii zadaniowej
i kategorii wiekowej
b) obowiązkowo wziąć udział w
dowolnej formie uroczystości
patriotycznej związanej z odzyskaniem niepodległości np. apel
w szkole

c) zredagować przesłać e-mailem tzw. wizytówki formatu A 4 w PDF z :
• tematami – tytułami wykonanych zadań
• 10 wersową charakterystyką grupy, klasy, szkoły realizującej
zadanie,
• 4 zdjęciami potwierdzającymi realizację zadań.
(Przesłane wizytówki będą opracowane i wydane w materiale
podsumowującym program i obchody rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości)
•

Zaliczanie poszczególnych warunków będzie potwierdzone otrzymaniem;
a) Podziękowania za udział w programie z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Poznaniu.
b) Certyfikatu z Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Poznaniu i Hufca ZHP Nowy
Tomyśl .

Honorowy patronat nad programem sprawuje;
•
•
•

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
Komendant Chorągwi Wielkopolskiej ZHP w Poznaniu
Burmistrz Nowego Tomyśla

Założenia/cele programu
Dla nauczyciela
•
•
•

możliwość wykorzystania w pracy dydaktyczno wychowawczej i profilaktyki metod
i form pracy: zuchowej, harcerskiej, starszoharcerskiej i wędrowniczej
realizacja kierunków polityki oświatowej państwa 2018/2019
szczególnego uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

Dla dziecka / ucznia
•
•
•
•
•

rozbudzenie ciekawości otaczającego świata,
umocnienie postaw patriotycznych,
poznanie historii własnej ojczyzny i losów bohaterów narodowych
podniesienie świadomości obywatelskiej
uświadomienie potrzeby pielęgnowania pamięci o bohaterach walczących o wolną,
niepodległą ojczyznę

•

umocnienie szacunku do symboli i tradycji narodowych

Dla przedszkola, szkoły, gimnazjum
•
•
•

możliwość realizacji kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny
2018/2019
zaangażowanie społeczności placówki oświatowej do współpracy z samorządem,
instytucjami i innymi placówkami oświatowymi
spełnienie zadań i osiągnięć wynikających z podstaw programowych

Propozycje zadań
Dzieci młodsze ( przedszkola i klasy I-III)
Wiedza/wiadomości/postawy
• należy obejrzeć fragmenty filmów historycznych związanych z odzyskaniem
niepodległości
• zaproszenie na zajęcia historyka, który opowie co się wydarzyło 100 lat temu
• zredagowanie opisu „ dawnej zabawy podwórkowej” , którą można przeprowadzić
podczas spotkania podsumowującego projekt
• wykonanie okolicznościowej kartki z patriotycznymi pozdrowieniami i wręczenie
wybranym osobom lub środowiskom
• narysowanie, namalowanie lub naklejenie techniką Megamemory wybranej
zasłużonej postaci historycznej lub atrybutu czasów historycznych
działania/umiejętności/ poznawanie „małej ojczyzny”
• pokolorowanie lub opracowanie i wykonanie szkicu historycznej mapy najbliższej
Wam okolicy
• opracowanie przepisu i wykonanie ciasta lub deseru o narodowych barwach
i podczas podsumowania zadania, skosztowanie wspólnie jak smakuje (do
wykonania bezpośrednio przed uroczystością podsumowania programu)
• należy odwiedzić historyczne miejsce pamięci w Waszej okolicy
• wykonanie okolicznościowej np. rozetki, chorągiewki, kotylionu, który można
wykorzystać podczas uroczystości patriotycznych
Dzieci starsze ( klasy IV- VI)
Wiedza/wiadomości /kształtowanie postaw patriotycznych
• opracowanie
i przeprowadzenie
quizu, krzyżówki, teleturnieju na temat
historycznych wydarzeń i postaci związanych z odzyskaniem przez Polską
niepodległości
• opracowanie tekstu 2 zwrotek i refrenu Hymnu Narodowego w formie np. tekstowo
obrazkowej lub rozsypanki wyrazowej do ułożenia w prawidłowy tekst, lub
zaszyfrowanie tekstu

•

przygotowanie 3 fotografii lub obrazków przedstawiających historyczne miejsca z
najbliższej okolicy i opis co one przedstawiają
• przeczytanie fragmentu opowiadania o tematyce historycznej i omówienie postaw
występujących tam bohaterów
Działania/ umiejętności /poznawanie „małej ojczyzny”
• odszukanie w swojej miejscowości nazw ulic związanych z patriotycznymi
wydarzeniami lub postaciami i zredagowanie plastycznie „tablicy” z nazwą ulicy
• należy odwiedzić bibliotekę lub przynieść własne książki i wynotować 5 ciekawostek
historycznych na temat odzyskania niepodległości
• wykonanie 2 zdjęć obiektu historycznego w Waszej miejscowości w dzień i porą
nocną
• potrenowanie musztry np. ustawiania w szeregu, dwuszeregu, tworzenia czwórek,
formowania kolumny, reagowania na rozkazy baczność, spocznij, w prawo patrz itp.
Młodzież( klasy VII- VIII, klasa III gimnazjum oraz szkoły średnie )
wiedza/wiadomości/ kształtowanie postaw
• odszukanie w źródłach trzech kopii obrazów lub plakatów upamiętniających
historyczne wydarzenia związane z odzyskaniem niepodległości i przygotowanie ich
w formie puzzli, zredagowanie krótkiego opisu przedstawianego miejsca lub sytuacji
na obrazie
• opracowanie formy przysięgi lub kodeksu , dekalogu młodego patrioty
• zorganizowanie „wspólnego czytania” fragmentów wybranej książki historycznej,
lektury, wiersza
• opracowanie śpiewnika z dwoma piosenkami patriotycznymi, które można wspólnie
zaśpiewać
Działanie/umiejętności/poznawanie „ małej ojczyzny”
• stworzenie ramki do zdjęcia np. w oparciu o nowe technologie Instagrama z opisem
i hasztagami. Można ją udostępnić podczas uroczystości zakończenia programu
• przygotowanie „ kapsuły czasu” w której należy umieścić pamiątkowy list lub
rekwizyty związane z Wami i ukrycie jej w tajemniczym miejscu. Może za 10 lat
będzie miło wspominać obchody 100. Rocznicy odzyskania niepodległości
• pokonanie dystansu kilkukilometrowej trasy, a na jej początku i końcu zrobienie
zdjęcia z flagą narodową
• własnoręcznie uszycie igłą i nitką flagi narodowej i przybycie z nią na uroczystość
podsumowującą program
---------------------------------------------------------------Więcej pomysłów na patriotyczne zajęcia znajdziecie w lokalnych działaniach, centrach
kultury, bibliotekach i m. in. w następujących propozycjach programowych ZHP:
•

Raduje się serce www.cbp.zhp.pl/propozycje/raduje-sie-serce

•
•
•
•

2014 kroków do wolności www.cbp.zhp.pl/propozycje/2014-krokow-do-wolnosci
Dzień Flagi 2012 www.cbp.zhp.pl/propozycje/dzien-flagi-rzeczypospolitej-polskiej
Dzień Flagi 2013 www.cbp.zhp.pl/propozycje/dzien-flagi-2013
Zadania ZHP na 2017 i 2018 Radość Uśmiech Niepodległość, Drużyna Niepodległości

Opracowała
Dorota Piechota doradca metodyczny nauczycieli wychowania przedszkolnego
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

zał. nr 1
Zgłoszenie
Nazwa i adres placówki ( pocztowy i
elektroniczny)
Nazwa grupy/ klasy
Imię i nazwisko nauczyciela realizującego
program
Liczba uczniów
Nazwa placówki oraz imię i nazwisko osób do
otrzymania podziękowań i certyfikatów
Podpisana zgoda na przetwarzanie wizerunku

Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez ODN
Poznań i Związek Harcerstwa Polskiego
Chorągiew Wielkopolska mojego wizerunku
utrwalonego podczas wykonywania
fotografii w ramach programu Rocznica
Polskiej Chwały , w terminie od 08
października do 05 listopada 2018, którego
byłam/em uczestnikiem, na stronie
internetowej ODN Poznań, ZHP Chorągiew
Wielkopolska, portalach społecznościowych
ZHP Chorągiew Wielkopolska z relacji
wykonywanych zadań w ramach programu i
inicjatyw.
Podpisy uczestników lub rodziców

