
Święto Niepodległości w Świetlicy Szkolnej 

 

10 listopada dzieci przebywające świetlicy szkolnej wzięły udział w patriotycznych zajęciach z 

okazji Święta Niepodległości. Jeżeli chcesz poczuć się jak w świetlicy wykonaj te same 

zadania w domu: 

Na początku przeczytaliśmy tekst "Nasza Ojczyzna" 

Nasza Ojczyzna 

Dawno, dawno temu... a właściwie wcale nie aż tak dawno, Polski, czyli kraju, w którym 

wszyscy mieszkamy nie było na mapach. Uwierzycie? Stało się tak dlatego, że pewni ludzie 

Polskę skreślili z map, a jej ziemie podzielili między siebie! Wszystkim Polakom było 

okropnie smutno, ponieważ bardzo kochali swoją ojczyznę i nie podobały im się rządy 

obcych krajów. Niestety, wszelkie próby odzyskania wolności, kończyły się 

niepowodzeniem.  

Aż w końcu, po wielu latach pojawił się prawdziwy super bohater - marszałek (to taki 

rodzaj ważnego żołnierza) Józef Piłsudski. Marszałek miał  psa o imieniu... Pies, prawda, że 

śmieszne imię dla psa? Jeździł na ukochanym koniu Kasztance. Uwielbiał pić mocną, bardzo 

słodką herbatę! Dowodził sporą grupą żołnierzy, którzy nazywali go Dziadkiem. A teraz  

najważniejsze, co musicie o nim wiedzieć.  Tak długo walczył na czele swoich żołnierzy, aż 

w końcu wywalczył wolność dla Polski. Stało się to 11 listopada 1918 roku. Od tamtego 

ważnego dnia, co roku obchodzimy w Polsce Święto Niepodległości, podczas którego, 

wszyscy Polacy cieszą się, że ich kraj z powrotem wrócił na mapy i mogą w nim żyć i robić 

to, co im się podoba! Na dowód wdzięczności i pamięci, w oknach wieszamy flagi, robimy 

kotyliony i stawiamy znicze w miejscach pamięci dla tych, którzy zginęli walcząc o wolność 

Polski. 

Odpowiedzieliśmy na pytania: 

Lp. Pytanie Odpowiedź 

1. Czy Polska zawsze była na mapach?  

2. Kto nazywany jest super bohaterem i dlaczego?  

3. Czego dowiedzieliście się o Marszałku Józefie 

Piłsudskim? 

 

4. Od kiedy Polska jest niepodległa?   

 

 



Wykonaliśmy pracę plastyczną - motyle biało czerwone (1 zdjęcie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A na koniec o godzinie 11:11 wzięliśmy udział w akcji "Szkoła do Hymnu" i wspólnie 

odśpiewaliśmy Hymn Polski.  

 

 

 

 

 

 

Logo akcji „Szkoła do hymnu” 


