
„Kto Ty jesteś – Polak mały” – 
poznajemy historię naszej 

Ojczyzny 

Projekt edukacyjny z zakresu edukacji 
patriotycznej w klasie III Szkoły 

Podstawowej 
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1. Wprowadzenie 
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a) zadania dla grupy białej 
b) zadania dla grupy czerwonej 

3. Proces 

4. Ewaluacja 

5. Źródła 



WPROWADZENIE 
Drodzy Rodzice, Drogie Dzieci! 

Dzisiaj rozpoczniemy historyczną przygodę, 
która pozwoli nam poszerzyć wiedzę dotyczącą 

historii, regionu oraz dziedzictwa naszej 
Ojczyzny. 

Mamy nadzieję, że ten WebQuest zachęci Was  
do przeniesienia się w świat swojego 

dzieciństwa wraz z Waszymi pociechami miło 
spędzicie czas realizując wyznaczone dla Was 

zadania. 



CEL GŁÓWNY PROJEKTU 

• Celem projektu jest poszerzenie wiedzy 
historycznej poprzez promowanie 

regionalnego dziedzictwa.  

• Celem przedsięwzięcia jest zacieśnianie więzi 
międzypokoleniowej, zachęcanie do 

pozyskania informacji od członków rodziny  
o miejscach, wydarzeniach, postaciach, które 

są często obecne od wieków w albumach 
rodzinnych. 



CELE PROJEKTU 
• Cele edukacyjne: 
- Kształtowanie współpracy międzypokoleniowej 
- Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej wśród 

dzieci 
- Budowanie uczniom możliwości samodzielnej 

pracy, przekazywanie zalet pracy zespołowej  
i wykorzystanie wychowawczych aspektów pracy 
projektowej 

- Pobudzanie zainteresowań historią swojej 
rodziny 

- Uświadamianie uczniom najważniejszych 
wydarzeń z historii Polski 

- Upowszechnianie wiedzy o regionie 



CELE PROJEKTU 
• Cele praktyczne: 
- Potrafi uzyskać informacje od członków rodziny  

o miejscach, wydarzeniach i postaciach 
- Rozpoznaje i nazywa symbole narodowe 
- Rozpoznaje melodię hymnu narodowego,  

zna jego treść 
- Potrafi zachować właściwą postawę podczas 

śpiewanego hymnu 
- Wskazuje na mapie Europy kontur Polski 
- Pogłębia wiedze o historii Polski 
- Poznaje i buduje oś historyczną 
- Nawiązuje współpracę międzypokoleniową 

 



DROGIE DZIECI! 

 
 

Podzielimy się na dwie grupy: białych  
i czerwonych.  

Każda z grup będzie miała określone zadania do 
wykonania.  

Czas na wykonanie zadań to 6 miesięcy.  
 
              

             Do dzieła! 
 
 
 
 



ZADANIA 
1. Obejrzenie filmu „Polak Mały” (kliknij aby 

obejrzeć). 

2. Na podstawie obejrzanego filmu każda z grup 
stworzy plakat na temat symboli 
narodowych.  
Ważny jest pomysł i estetyka wykonanej 
pracy. 

3. Każda grupa wymyśla po 4 zagadki na temat 
symboli narodowych, które będą 
odgadywane przez grupę przeciwną. 

4. Wykonanie wspólnie z rodzicami własnego 
drzewa genealogicznego. 

 

historia w kolorach.mp4


5. Zbieranie kronik, zdjęć rodzinnych, a także 
zdjęć najbliższej okolicy z dawnych lat. 

6. Wycieczka do Instytutu Pamięci Narodowej  
w Warszawie. 

7. Stworzenie prezentacji multimedialnych „Jak 
zmieniały się granice Polski”. 

8. Wykonanie gazetki: 

- grupa biała: Jak kiedyś okazywano 
patriotyzm? 

- grupa czerwona: Co dziś mogę podarować 
swojej Ojczyźnie?  



9. Prezentacja wiersza „Katechizm Małego Polaka”  
w formie inscenizacji z wykorzystaniem rekwizytów 
wykonanych z pomocą rodziców. 

10. Przygotowanie dwóch przedstawień (wykonanie z 
pomocą rodziców scenariuszy, kostiumów i scenografii) 

grupa biała: legenda o Powstaniu Państwa Polskiego 

grupa czerwona: legenda o Popielu 

11. Festyn historyczny: 

- Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego 

- Rozegranie meczu piłki nożnej pomiędzy grupami białą 
i czerwoną z udziałem rodziców 

- Prezentacja legend poprzez poszczególne grupy 



PROCES 
W projekcie będą brały udział dzieci z klasy III Szkoły 
Podstawowej we współpracy z rodzicami.  
 
Będą one podzielone na dwie grupy: biali  
i czerwoni. 
Każda grupa wybiera lidera, który będzie 
koordynował wykonywanie poszczególnych zadań 
oraz prezentera, który będzie reprezentował grupę. 
 
Czas trwania projektu to 6 miesięcy (listopad-maj). 
Osobą odpowiedzialna za realizacje projektu jest 
nauczyciel – wychowawca klasy. 



Ewaluacja 

Ocena zadań będzie się odbywała na podstawie kryteriów: 

 

 

 



Ewaluacja 



Ewaluacja 



Ewaluacja 



Źródła 
• http://www.pamiec.pl/historiawkolorach/main.html 
• http://www.symbolenarodowe.pl/ 
• http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/kultura-i-

dziedzictwo/symbole-narodowe.php 
• http://www.pctesin.cz/platforma_edukacyjna/topics/legendy/ 
• http://www.bajkowyzakatek.eu/2010/09/polskie-legendy-o-

popielu.html 
• http://www.bajkowyzakatek.eu/p/spis-tresci.html 
• https://www.youtube.com/watch?v=NeQ3H6gPRuc 
• https://www.myheritage.pl/site-389340962/s 
• http://www.kimonibyli.pl/jak-zrobic-drzewo-genealogiczne-

poradnik/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=PKelv3D461I 
• https://ipn.gov.pl/ 
• http://narodowipatrioci.pl/patriotyzm-dawniej-i-dzis/ 
• http://www.mazurekdabrowskiego.pl/ 
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  


