
 Akcja „PorozmawiajMY.Proszę!” 

 w Szkole Podstawowej nr 2  

im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej 

28 października - 7 listopada 2019 roku 

cykl trzech spotkań międzypokoleniowych 



28.10.2019 roku odbyło się pierwsze 

spotkanie dyskusyjne. 

Poprowadziła je  Maria Perzyńska- 

-Kusiak nauczyciel bibliotekarz. 

Tematem do rozważań było pojęcie 

patriotyzmu.   

 



W dyskusji brali udział 

uczniowie, dziadkowie, 

nauczyciele i mieszkańcy 

Łęcznej. 



Spotkanie rozpoczęło się  

od zabawy w łączenie punktów. 

Uczestnicy spotkania  

losowali kolejność łączonych 

punktów, a następnie uzupełniali 

łamigłówkę. 



Ćwiczenie wprowadzające 

okazało się świetną zabawą, 

która zintegrowała grupę 

dyskusyjną i wprowadziła miłą 

atmosferę. 



W efekcie wspólnej pracy 

powstał kontur Polski. 



Kolejnym zadaniem było 

odnalezienie hasła: 

„patriotyzm” 

w „Słowniku Języka 

Polskiego” i jego odczytanie. 



MIŁOŚĆ OJCZYZNY, 
PRZYWIĄZANIE DO 
SWOJEGO NARODU 



Następnie uczestnicy 

spotkania, podzieleni  

na grupy, ustalali definicję 

patriotyzmu, dopisując  

własne elementy  

do definicji słownikowej. 













Ostatnim zadaniem,  

indywidualnym, było 

redagowanie życzeń dla Polski, 

tak, by żyło nam się w niej 

jeszcze przyjemniej. 





Tak oto powstała  

mapa życzeń dla Polski. 



W ramach Akcji 

„PorozmawiajMY.Proszę!” 

 5.11.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2  

im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej 

odbyło się drugie  

międzypokoleniowe spotkanie.  



Tym razem dyskusja dotyczyła 

symboli narodowych. 



Uczennice z klasy 6e 

prowadziły spotkanie. 



Uczestnikami  byli uczniowie 

klasy 5f  z wychowawcą  

 Karolem Jakubowskim  

oraz nauczyciele bibliotekarze:  

Maria Perzynska-Kusiak, 

Ewa Radomska 

i Agnieszka Kot. 



Jak poprzednio, spotkanie 

rozpoczęło się od zabawy  

w łączenie punktów. 



Następnie uczestnicy akcji 

narysowali kontur  Polski, łącząc 

odcinki na arkuszu. 



Uczniowie obejrzeli film dotyczący 

polskich symboli narodowych.  



Po projekcji wspólnie 

odśpiewali  

hymn Polski.  



Po ustaleniu, czym jest symbol, 

wszyscy rysowali skojarzenia,  

które mogłyby być symbolami  

naszej ojczyzny.  

 



Rezultatem tej pracy były 

bardzo ciekawe, oryginalne 

i zaskakujące niekiedy 

skojarzenia  

z Polską. 



W ramach Akcji „PorozmawiajMY.Proszę!” 

 7.11.2019 r.  

w Przedszkolu Publicznym nr 1  

im. Marii Konopnickiej w Łęcznej  

odbyło się trzecie  

międzypokoleniowe spotkanie, które poświęcone  

było legendarnym początkom naszego państwa. 



Przedstawiciele  klas 6-8 

szkoły podstawowej 

przeprowadzili spotkanie  

dla dwóch grup 

przedszkolnych pięciolatków, 

nauczycieli  

i dyrekcji przedszkola. 



Uczestnicy spotkania łączyli 

punkty, tworząc kontur   

Polski. 



Następnie wysłuchali legendy  

o Lechu, Czechu i Rusie. 

Potem rozmawiali  

o początkach państwa polskiego. 

Dowiedzieli się, skąd pochodzi 

nazwa Gniezna  

i dlaczego w godle Polski  

jest orzeł. 



Każdy uczestnik kolorował 

godło Polski. 



Wszyscy wklejali w kontur 

Polski pokolorowane godła. 



Efekty wspólnej pracy 



Akcja „PorozmawiajMy Proszę!” została zorganizowana  

przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 

 i Fundację „Kocham Polskę”. 

Spotkania zorganizowane w jej ramach przez bibliotekę Szkoły 

Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Łęcznej oparte 

były na pomysłach własnych oraz zaczerpniętych z przesłanej  

przez organizatorów książki „Układanka Polska” Mai Kramer  

i Karoliny Laube-Kramer. 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 

Maria Perzynska-Kusiak, 

Ewa Radomska 

i Agnieszka Kot    

 


