
 

 

 

 

 

 

 

Święto  Niepodległości w Miejskim Przedszkolu im. Kubusia Puchatka i 
Jego Przyjaciół Z Oddziałami Integracyjnymi w Płocku. 

Jedną z wielu wartości, jakie przekazujemy naszym wychowankom jest patriotyzm. 

10 listopada 2017r., tuż przed obchodami Święta Niepodległości w całym kraju, także  

przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola Nr 34 w Płocku  poznały historię drogi do 

wolności  naszego  państwa.  

W tym roku obchody Święta Niepodległości w naszym przedszkolu nabrały szczególnie uroczystej 

oprawy. Budynek przedszkolny udekorowany został biało-czerwonymi flagami, a wspólne świętowanie  

rozpoczęło się już od samego rana; z szatni rozbrzmiewały polskie pieśni patriotyczne tj.: „O mój 

rozmarynie”,  „Przybyli ułani”,  „Ułani, ułani”, „My, pierwsza brygada”,  „Szara Piechota”  itp., stanowiąc 

muzyczny pomnik dla pokoleń, które ginęły za naszą wolność. 

Wszystkie dzieci tego dnia do przedszkola przyszły ubrane w odświętnych strojach. 

 Najstarsze grupy przedszkolne (5, 6- latki) uczestniczyły w cyklu zajęć Koła Podróżniczego pod 

hasłem „Urodziny ojczyzny”. Na tej krótkiej lekcji historii przedszkolaki obejrzały film Instytutu Pamięci 

Narodowej „Polak Mały”, który przybliżył dzieciom znaczenie symboli narodowych, pamiętając o 

zachowaniu należytej postawy wspólnie  odśpiewały Hymn Polski, poznały podstawowe kroki Poloneza, 

składały obrazkowe puzzle – Godło Polski, wykonały chorągiewki w barwach biało czerwonej flagi oraz 

zapełniały kontur Polski biało – czerwonymi nakrętkami.  

Dzieci wykazały się ogromnymi umiejętnościami i zdały „egzamin” wiedzy o naszej ojczyźnie. 

W samo południe odbyła się uroczysta Akademia. Wszystkie grupy przedszkolne  zebrały się w sali 

gimnastycznej, aby świętować ten wyjątkowy dla Nas – Polaków dzień.  

W części oficjalnej uroczystości, Dyrektor Przedszkola  – Pani Danuta Komosa powitała wszystkich 

zebranych gości, zwracając uwagę na fakt, iż patriotyzm należy w narodzie pielęgnować i  jest to zadanie 

dla nas wszystkich, poprzez kultywowanie uroczystości narodowych uczymy najmłodsze pokolenia, 

kształtujemy pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.  

Galowe stroje, biało – czerwone kotyliony oraz wystrój sali dopełniły podniosłą atmosferę 

uroczystości, w której oprócz najmłodszej społeczności  wzięli  udział także pracownicy przedszkola.  

Przed szeroką publicznością  wystąpił przedszkolny chór „Puchatkowe głosy” oraz Gromada 

Zuchowa Kubusia Puchatka. Szacunek i miłość do Ojczyzny najmłodsi wyrazili poprzez recytację wierszy 

i pieśni o charakterze patriotycznym.  

Występ przedszkolaków nagrodzony został gromkimi brawami, a ich przygotowanie, 

zaangażowanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent - doceniony przez liczną widownię. 

      Na zakończenie  Dyrektor Przedszkola  podziękowała młodym aktorom za piękny występ, 

życząc  wszystkim dzieciom dalszych sukcesów, uśmiechu i samych radosnych chwil w naszej pięknej 

ojczyźnie.  

Również w filii naszego przedszkola mieszczącej się przy ulicy Pocztowej nie zabrakło akcentów 

patriotycznych, w grupie 4- 5 latków odbyły się zajęcia koła historycznego, z których najmłodsi  



 

 

dowiedzieli się, co wydarzyło się 99 lat temu, każdy przedszkolak otrzymał również nagrodę w postaci 

kolorowanki z orłem białym. 

Część  naszych grup przedszkolnych postanowiła uczcić ten dzień wybierając się do Muzeum 

Mazowieckiego na spotkanie pt. „Święto Niepodległości - świętem radości”, na którym dzieci poznały w 

sposób dla nich zrozumiały radość płynącą z odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Tego dnia nie tylko dzieci aktywnie uczestniczyły w obchodach, pracownicy naszego przedszkola 

także dołożyli wielu starań, aby podkreślić doniosłość i znaczenie tego święta przygotowując na tę okazję 

specjalne menu, a mianowicie potrawy kuchni polskiej; 

Śniadanie: 
Chrupiące pieczywo mieszane smarowane masłem, barankowy ser biały polany  konfiturą 

truskawkową, kawa mleczna. 

Czerwone jabłko, złocista gruszka 

Obiad: 
Żur z ziemniakami 

Kotlet schabowy w panierce, ziemniaki, surówka z czerwonej kapusty 

Kompot z czerwonych owoców 

Podwieczorek: 
Rogal „Świętomarciński” z białym makiem, gorące mleko 

 

Dzień Niepodległości stał się bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu i mamy 

nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków”. 

 


