List dla Polski
Droga Polsko! Jesteśmy dziećmi z Przedszkola nr 9 w Rybniku. Nasze przedszkole mieści
się w Centrum Rybnika – obok dworca PKP, w Parku Starościńskim.
Ale to nie o nas tu mowa, lecz o Tobie kochana Polsko! Nasza Ojczyzno! Jesteśmy Twoimi
dziećmi, małymi patriotami, a w naszym przedszkolu uczymy się o Tobie, poznajemy polską
kulturę, tradycje oraz Twoją historię. Dzięki naszym paniom w przedszkolu mamy możliwość
poznawania, doświadczania i uczestniczenia w wielu ciekawych miejscach i zajęciach. To tu w
naszym przedszkolu poprzez zabawę, śpiew, teatr, taniec, warsztaty plastyczne, zajęcia i wycieczki
poznajemy cię i kochamy coraz bardziej.
Polsko! My mamy 5-7 lat! I dzięki naszym Paniom właśnie wychowujemy się w duchu
patriotyzmu, tolerancji i miłości do bliźniego.
Od października 2018 roku nasze grupy „Rybki” i „Tygryski” wraz z naszymi paniami,
panią Dorotką i panią Izą uczestniczą w zajęciach w ramach projektu „Piękna Nasza Polska Cała”,
organizowanym przez panią Ludmiłę Fabiszewską. Dzięki temu bardzo starannie
przygotowywaliśmy się do uczestniczenia w obchodach 100-lecia Odzyskania przez Polskę
Niepodległości. W ramach tego projektu zrealizowaliśmy takie oto zadania:
1.Nauka i odśpiewanie hymnu Polski "Mazurka Dąbrowskiego". Dzieci uczyły się hymnu
od października, odśpiewaliśmy samodzielnie oraz podczas zorganizowanego apelu wraz z
całą społecznością przedszkolną w ramach "Rekordu dla Niepodległej" 9 listopada,
dokładnie o godzinie 11.11, relacje umieściliśmy również na YouTubie.
2.Apel. 9 listopada został zorganizowany uroczysty apel, na którym dzieci odśpiewały
hymn, patriotyczną piosenkę oraz powiedziały wierszyki. Apel zapoczątkowaliśmy modą
patriotyczną.
3.Nauka piosenki patriotycznej. Grupa „Tygryski” nauczyła się piosenki pt. "Co to jest
niepodległość?", a grupa „Rybki” „Jestem Polką i Polakiem” . Mieliśmy wiele radości z tego

zadania, śpiewając przed Panią Dyrektor na uroczystości zasadzenia drzewa, przed naszym
przedszkolem oraz uroczystym apelem, które zorganizowały nasze panie.
4.Nauka wiersza o tematyce patriotycznej. W grupie Tygryski nauczyliśmy się wiersza z
książki Michała Rusinka pt. "Jaki znak Twój? Rybki nauczyły się „Kto ty jesteś ?”
Władysław Bełza. Wierszyki na dalsze 100 lat Niepodległości". Fragment z książki dzieci
przedstawiły na Apelu zorganizowanym na 100 rocznice Odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
5.Zorganizowanie Kącika "Piękna nasza Polska cała". Dodatkowo z okazji 100 rocznicy
przygotowaliśmy kącik regionalny w głównym holu przedszkola oraz dekoracje
upamiętniającą te święto.
6.Zabawa ludowa. Na początku grudnia nauczyliśmy się nowej zabawy tradycyjnej "Ojciec
Wirgiliusz". Dzieci bardzo polubiły to zabawę.
7."Na skrzydłach historii". Prezentacja multimedialna o naszej miejscowości została
opublikowana na grupie "Piękna Nasza Polska Cała"
8."Piękna nasza Polska cała"- wysłanie pocztówki.
9.Kartka Bohaterom również wysłana, dokładnie 2 października mailowo przesłaliśmy
kartkę dla naszych żołnierzy.
10."Dzień Mody Patriotycznej". To zadanie sprawiło nam największą radość, w którą
zaangażowaliśmy rodziców. Dzieci były poprzebierane pięknie. Pokaz Mody został
zorganizowany 9 listopada, rozpoczynając w ten sposób uroczysty Apel. Zostały wyłonione
trzy miejsca. Nagrodzone dzieci dostały dyplomy oraz książeczki. Natomiast pozostałe
dzieci dostały dyplomy, upamiętniające to wyjątkowe wydarzenie.
11."Drzewo Pamięci". Dokładnie 10 października zasadziliśmy drzewo (a był to bez) w
ogrodzie naszego przedszkola, wbijając upamiętniającą tabliczkę z napisem "Piękna Nasza
Polska Cała".
12."Szlakiem historii". 17 października zorganizowaliśmy małą wycieczkę po naszym
mieście pt. Szlakiem starych kamienic". Idąc ulicą 3 Maja, Pocztową, Zamkową doszliśmy
na Stary Rynek. Mieliśmy okazję podziwiać kamienice mieszczańskie w dzielnicy
Śródmieście pochodzące głównie z XIX w., ratusz miejski z wieżą zegarową z 1822 roku,
oraz budynek poczty z 1905 roku, czy figurę Św. Jana Nepomucena z 1736 roku. W ramach
poznawania tradycji i kultury naszego regionu dodatkowo mieliśmy okazję zwiedzić
Sztolnię górniczą przy Zespole Szkół Technicznych w Rybniku. Wyjście do Sztolni

mieliśmy 21 listopada.
13. Założenie Słownika Gwary Regionalnej
14.„ A ja kocham swoje miasto” - narysowanie największej laurki dla swojego miasta
15. „Polska Wiosna” - grupowa praca plastyczna
16. Dowolne zajęcie tematyczne pt: „Nasz śląski familok”
17. Zorganizowanie Kącika Książki Patriotycznej w grupie (klasie, placówce) z możliwością
wypożyczenia do domu
18. Warsztaty plastyczne „Te polskie kwiaty dla Mamy i Taty”- wykonanie lurki, kwiatów z
polskimi kwiatami
19. „Na majowej łące” - założenie zielnika polskiej roślinności
20.Spotkanie czytelnicze „Bajki dzieciństwa naszych Rodziców i Dziadków” – czytanie
zapomnianych bajek przez zaproszonych gości
21. Projekcja filmowa „W starym kinie” – projekcje dawnych dobranocek
22. „Ziemia wyspa zielona” założenie ogródka, klombu na terenie przedszkola
23. „Biało-czerwone Drzewo Dobra” wykonanie dobrych uczynków dla Polski według
pomysłu dzieci
24. Plakat „Każdy przedszkolak – Mały Patriota – Wielki Człowiek” - zapoznanie
wychowanków z Prawami Dziecka – Prawami Człowieka.
* Dodatkowo nasze panie zorganizowały konkurs plastyczny „Patriotyzm w sercu dziecka –
Mój kraj”.
Polsko bądź nam zdrowa, wolna i szczęśliwa!
Najlepsze życzenia dla Ciebie od dzieci z Przedszkola nr 9 w Rybniku z pozdrowieniami dla
Pana Prezydenta i małżonki !

