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                                            Autorka programu: mgr Katarzyna Andrzejewska 
 

Typ placówki: pozaszkolna 

Rodzaj innowacji: metodyczna 

Termin wdrożenia: X 2016-VII 2017 

Adresaci: uczniowie klas I-V 



 

 

OPIS INNOWACJI: 

 Inspiracją do opracowania innowacji pt. „Dał Polsce wolność, granice, moc i 

szacunek. Rzecz o Józefie Piłsudskim.” było ustanowienie Józefa Piłsudskiego 

patronem 2017 roku. Niniejszy program ma umożliwić dzieciom poznanie 

biografii tego niezwykłego człowieka, patrioty, żołnierza i męża stanu oraz 

odwiedzenie miejsc związanych z jego życiem. Celem programu będzie również 

budzenie dumy narodowej i kształtowanie postawy patriotycznej wśród dzieci, 

które to wartości były szczególnie bliskie Marszałkowi. Program innowacyjny 

będzie miał formę kilku przedsięwzięć: lekcji muzealnych, spotkań z 

przewodnikiem, gry terenowej oraz wewnątrzszkolnych konkursów wiedzy. 

Realizacja programu będzie przebiegała zgodnie z harmonogramem w ramach 

koła turystycznego w wybranych grupach.  

ROZMIAR PRZESTRZENNY  

Miejsca realizacji: Ognisko Pracy Pozaszkolnej „175”, muzea:  Muzeum 

Niepodległości, Belweder, Przystanek Historia, gra terenowa na terenie 

Warszawy. 
 

CELE 

Ogólne: 

 wzbogacenie wiedzy o Józefie Piłsudskim,  

 budzenie szacunku dla przeszłości,  

 budzenie dumy narodowej z tego, że jesteśmy Polakami 

 wzmacnianie więzi z narodem,  jego historią, 

 kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, 

 integracja grupy. 

Szczegółowe: 

Uczniowie: 

 rozumieją znaczenia słów patriota, ojczyzna, obywatel 

 wymieniają symbole narodowe 



 

 

 znają miejsca związane z Józefem Piłsudskim 

 znają losy Józefa Piłsudskiego 

METODY 

 Lekcje muzealne 

 Wycieczki z przewodnikiem 

 Pogadanki 

 Gra terenowa 

FORMY  

 Praca w grupach 

 Praca indywidualna 

 

ZAKRES TREŚCI I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  

Wrzesień: Zapoznanie uczniów z programem innowacji i omówienie jej. 

Październik:  Zajęcia w placówce-prezentacja multimedialna o Józefie 

Piłsudskim 

Listopad- Wizyta w Muzeum Niepodległości- Lekcja muzealna o Marszałku 

Piłsudskim 

Grudzień- Zwiedzanie Belwederu 

Marzec- Wizyta w Przystanku Historia- Lekcja muzealna na temat Marszałka 

Józefa Piłsudskiego  

Maj- Wewnątrzgrupowe konkursy wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim 

Maj- Gra Terenowa „Warszawa Marszałka Piłsudskiego” Przystanek Historia 

Czerwiec- Przygotowanie przez dzieci zadań/rebusów na Festyn Rodzinny w SP 

191 i wzięcie w nim udziału przez wybraną grupę 

Czerwiec/Lipiec- Podczas akcji „Lato w Mieście” – zajęcia zorganizowane 

przez Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku 

Autorka i realizatorka programu zastrzega sobie prawo zmiany terminów i 

miejsc realizacji programu. 



 

 

 

OCZEKIWANE EFEKTY 

 Wzbogacenie wiedzy na temat Marszałka Józefa Piłsudskiego. 

 Poznanie miejsc w Warszawie związanych z Józefem Piłsudskim.  

 Poznanie symboli narodowych. 
 

ŚRODKI, MATERIAŁY, SPRZĘT, KOSZTORYS 

 Brak 

 SPRZYMIERZEŃCY 

 Rodzice 

 Rada Rodziców 

SPOSOBY OCENY 

Osiągnięcia uczniów będą kontrolowane poprzez zorganizowanie 

wewnątrzszkolnych konkursów wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim. 

 

EWALUACJA 

Celem ewaluacji będzie: 

 zdiagnozowanie obszarów sukcesów i niepowodzeń programu w celu 

dokonania zmian i poprawek w istniejącym programie. 

 sprawdzenie, czy realizacja programu rozwija zainteresowania i 

wiadomości uczniów.  

 Zasadność i atrakcyjność zadań przyjętych do realizacji zostanie poddana 

ocenie uczniów i rodziców poprzez anonimowe ankiety. 

 


