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Wstęp i założenia
Projekt edukacyjny upamiętnia setną rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Głównym celem
działań było poznanie zmian zachodzących w Polsce w ostatnim stuleciu z uwzględnieniem wielkich postaci
i wydarzeń historycznych, budzenie poczucia szacunku do przeszłości i postaw patriotycznych Polaków.
Projekt był realizowany podczas zajęć lekcyjnych w klasach trzecich.
Cele projektu







Upamiętnienie stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę;
Włączanie uczniów do współtworzenia obchodów;
Wzrost wiedzy historycznej i zainteresowanie historią;
Rozbudzanie wśród dzieci postaw patriotycznych, szacunku do historii państwa, narodu i symboli
narodowych;
Poznawanie dorobku i osiągnięć Polaków w ostatnim stuleciu;
Popularyzacja twórczości muzyczno-literackiej o tematyce patriotycznej

Przewidywane rezultaty






Poczucie dumy z bycia Polakiem
Upowszechnianie wiedzy o historii Polski
Wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej
Kształtowanie postaw patriotycznych
Integracja międzypokoleniowa

Zaplanowane działania projektowe
 Odwiedziny w GIH, poznanie historii Polski, Grajewa i okolic;
 Zapalenie zniczy w Miejscach Pamięci Narodowej, uczczenie pamięci poległych minutą ciszy;
 Bieg uczniów ph.: „100 razy 100 metrów dla Niepodległej”;
 Wykonanie albumu składającego się ze stu wierszy o Ojczyźnie przepisanych i ozdobionych
symbolami narodowymi
Sposób promocji projektu w środowisku:




systematyczne zamieszczanie informacji o przebiegu projektu „TRZECIOKLASIŚCI DLA
NIEPODLEGŁEJ” na stronie internetowej szkoły www.sp4.grajewo.com;
współpraca z Rodzicami uczniów klas trzecich;
odwiedziny w Grajewskiej Izbie Historycznej;






zapalenie zniczy w Miejscach Pamięci Narodowej, wspólne odśpiewanie Hymnu, pokazanie
mieszkańcom Grajewa, że bliskie są nam takie wartości, jak patriotyzm, przywiązanie do Małej
Ojczyzny, narodowych tradycji i historii ojczystej;
obecność trzecioklasistów w czasie Biegu dla Niepodległej, prezentacja przez uczniów symboli
narodowych, przypominanie o zbliżającym się Narodowym Święcie Niepodległości;
prezentacja efektów pracy uczniów w formie albumu z wierszami o Ojczyźnie na szkolnych
uroczystościach i w szkolnej bibliotece dostępnego dla uczniów, rodziców i gości szkoły.

Projekt opracowały i realizowały wychowawczynie klas trzecich:
p. Joanna Rydzewska
p. Barbara Rogalska
p. Anna Gryczkowska
p. Ewa Mieczkowska

Projekt
„TRZECIOKLASIŚCI
DLA NIEPODLEGŁEJ”
W ramach ogólnokrajowych, miejskich i szkolnych obchodów 100-nej Rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Państwo Polskie, uczniowie klas trzecich ze swoimi wychowawczyniami
włączyli się do uczczenia tego wydarzenia z hasłem:
„TRZECIOKLASIŚCI DLA NIEPODLEGŁEJ”.
Podczas realizacji projektu we wrześniu odwiedziliśmy Grajewską Izbę Historyczną, gdzie
pogłębiliśmy naszą wiedzę historyczną dotyczącą Polski, Grajewa i najbliższej okolicy.
Zobaczyliśmy tam stare dokumenty, fotografie, elementy umundurowania i uzbrojenia żołnierzy
oraz inne materiały historyczne. Wysłuchaliśmy ciekawej opowieści przewodnika o wydarzeniach
sprzed lat. To była wspaniała lekcja historii.
W październiku w Miejscach Pamięci Narodowej zapaliliśmy 100 zniczy i uczciliśmy
pamięć poległych za wolność minutą ciszy. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn.
Kolejnym etapem realizacji projektu były biegi uczniów ph.: „100 razy 100 metrów
dla Niepodległej”. Biegi uczniowie rozpoczęli wierszem pt.: „Kto Ty jesteś? Polak mały”
i zakończyli trzykrotnym okrzykiem „Hip, hip hurra dla Niepodległej!”.
Podsumowaniem naszych działań było wykonanie albumu składającego się ze 100 wierszy
o Ojczyźnie przepisanych i ozdobionych symbolami narodowymi przez uczniów, który będzie
wyeksponowany podczas akademii objętej Patronatem Burmistrza Miasta Grajewo z udziałem
dzieci z oddziałów przedszkolnych, Zuchów i członków grajewskiego Klubu Seniora, Koncertu
Pieśni Patriotycznych z udziałem nauczycieli czynnych i emerytowanych, a następnie przekazany
do szkolnej biblioteki. Trzecioklasiści ze wzruszeniem czytali te wiersze w swoich klasach.
Kochamy Polskę! Kochamy naszą Ojczyznę! Zawsze będziemy pamiętać o naszych
bohaterach.
Uczniowie klasy III a, III b, III c i III d
z wychowawczyniami

