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Zasięg: 

Innowacją zostaną objęci wszyscy uczniowie klas I naszej szkoły. 

Wstęp 

We współczesnym świecie zdominowanym przez komputery, Internet, nowe technologie, w 

dobie globalizacji, zacierają się różnice między kulturami i zwyczajami poszczególnych 

narodów. A przecież tradycja, pamięć czasów minionych, miłość do ojczyzny to elementy, 

które tworzą naszą tożsamość narodową i pozwalają ją zachować. Dlatego tak ważną kwestią 

jest wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu. Rozpoczyna się ono już w domu 

rodzinnym i towarzyszy uczniom na wszystkich etapach kształcenia. 

Innowacja „Jestem pierwszakiem – jestem Polakiem” realizowana w klasach pierwszych w 

roku szkolnym 2021/2022 odnosi się do oddziaływań wychowawczych kształcących postawy 

patriotyczne, wzbogaca podejmowane działania pedagogiczne i poszerza treści z zakresu 

edukacji społecznej, polonistycznej, przyrodniczej i plastycznej. W jej ramach uczniowie 

zapoznają się z historią Polski, z tradycjami, zwyczajami i obrzędami ludowymi, wspólnie 

przeżywają święta narodowe, uczestniczą w programach o charakterze patriotycznym i 

wycieczkach historyczno – krajoznawczych. Twórcze i aktywizujące działania mają na celu 

kształtowanie postawy miłości i przywiązania do ojczyzny. 

Cele: 

Głównym celem innowacji jest zapoznanie dzieci z historią Polski, tradycją regionu, 

zwyczajami ludowymi, a także budzenie w nich dumy i patriotyzmu lokalnego, regionalnego 

oraz narodowego. Innowacja służy kształtowaniu postawy przywiązania do kraju, wzbogaca 

wiedzę na temat edukacji patriotycznej, umożliwia poznanie ważnych wydarzeń z historii 

naszego państwa. Kształtowanie postawy miłości i przywiązania do Ojczyzny należy 

rozpocząć od najbliższego otoczenia, dlatego innowacja zakładała ścisłą współpracę z 

rodzicami i środowiskiem lokalnym. Cel ten będzie realizowany podczas zajęć 

dydaktycznych, a także dzięki współpracy z biblioteką szkolną, z Biblioteką Miejską, 

Nasielskim Ośrodkiem Kultury, kinem „Niwa” i Nasielskim Domem Edukacji i Historii. 

Cele szczegółowe: 

• rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz 

narodowej; 

• rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich dzieci; 

• wzbogacenie wiedzy na temat historii Polski oraz zamieszkiwanej 

miejscowości; 

• rozwijanie wyobraźni twórczej dzieci inspirowanej tematyką historyczną; 

• kształtowanie szacunku dla własnego państwa; 



• umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych i 

politycznych; 

• rozwijanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej oraz szacunku dla 

symboli narodowych; 

• kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych, 

państwowych. 

Spodziewane efekty dzieci: 

• Dzieci poznają piosenki, wiersze o tematyce patriotycznej. Wspólnie utrwalą je 

śpiewając z kolegami w szkole. 

• Zapoznają się ze świętami narodowymi, ogólnopolskimi jak i regionalnymi, 

obrzędami ludowymi. 

• Zapoznają się z miejscami pamięci narodowej, zabytkami historycznymi, 

przyrody, tradycjami, zwyczajami oraz obrzędami. 

• Poznają legendy naszego kraju oraz regionu podczas spotkań z książką, wyjść 

w teren. 

• Swoje zamiłowanie do działalności plastycznej, technicznej wykorzystają 

przygotowując znaki, symbole, prace plastyczne związane z naszą dużą i małą 

ojczyzna. 

• Poznają dzieła kultury ludowej, miejsca patriotyczne w Polsce oraz w swoim 

regionie: miasto Nasielsk. 

• Znają historię swojej rodziny, imiona i relacje jej członków. 

• Zaprezentują odpowiednie zachowania i postawy podczas uroczystości 

patriotycznych. 

• Poznają i utrwalą znajomość symboli narodowych. 

• Posiadają poczucie przynależności narodowej do swojego kraju, regionu, 

miasta. 

• Poznają różne wytwory kultury narodowej oraz wybrane tradycje narodowe 

oraz regionalne (obyczaje, stroje, tańce, zwyczaje, legendy, podania, 

przyśpiewki). 

Sposoby realizacji innowacji: 

Głównym celem innowacji metodycznej „Jestem pierwszakiem – jestem Polakiem” jest 

kształtowanie postawy patriotycznej, identyfikacji narodowej oraz kulturowej w swojej 

ojczyźnie – małej i dużej, budzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do ziemi ojczystej. 

Innowacja będzie realizowana podczas pobytu dziecka w szkole, podczas wyjść, spacerów, a 

także spotkań z zaproszonymi osobami, które odpowiedzą o historii naszego miasta. Ważne 

jest, aby dzieci zdobyte wiadomości, umiejętności uczucia, emocje przenosiły na grunt 

domowy. Innowacja ma charakter otwarty, a jej treści będą rozszerzane w zależności od 

potrzeb i zainteresowań dzieci. 

Poprzez: 

• Rozpoznawanie i utrwalanie symboli narodowych. 

• Słuchanie i śpiewanie piosenek, pieśni patriotycznych. 

• Słuchanie bajek, baśni, legend, podań. 

• Organizowanie kącików tematycznych. 

• Wyrażanie zdobytej wiedzy za pomocą działalności artystycznej: plastycznej 

oraz ruchowo-werbalnej. 

• Udział w Quizach, konkursach utrwalających wiadomości i umiejętności. 

• Poznawanie świąt i obrzędów, zwyczajów ludowych. 

• Nauka piosenek, przyśpiewek, tańców narodowych i regionalnych i zabaw 

ruchowych. 



• Spacery oraz wycieczki po najbliższej okolicy oraz miejscowości. 

• Poznawanie lokalnych zabytków kultury, przyrody, miejsc użyteczności 

publicznej. 

• Oglądanie albumów rodzinnych, wykonanie drzew genealogicznych. 

• Spotkania z ciekawymi ludźmi z regionu. 

Nowatorstwo innowacji polegać będzie na: 

• Rozszerzaniu treści programowych o tematykę związaną z własnym regionem 

i miejscowością Nasielsk. 

• Zaangażowaniu w czynne kształtowanie postawy patriotycznej. 

• Wspólnym kultywowaniu tradycji patriotycznych. 

Ewaluacja: 

Ewaluacja będzie miała za zadanie stwierdzić, czy realizacja programu innowacyjnego 

przebiegała zgodnie z założeniami, czy uzyskano przewidywane efekty, czy działania podjęte 

w ramach innowacji powinny być kontynuowane w następnych latach. Ocena przydatności i 

skuteczności podejmowanych działań, w odniesieniu do założonych celów będzie miała 

miejsce po zakończeniu innowacji – w czerwcu 2022 r. 

Ewaluacja przeprowadzona zostanie na podstawie: 

• bezpośredniej obserwacji dzieci – obserwacje pokażą, czy dzięki 

podejmowanym działaniom wzrosła u dzieci świadomość regionalna i 

narodowa; 

• dokumentacji fotograficznej z zajęć w szkole; 

• dokumentacji innego typu: albumy, drzewa genealogiczne, mapy itp. 


