
Program Innowacyjny
„Spotkania z legendą”

Autorka programu:mgr Katarzyna Andrzejewska
Typ placówki: pozaszkolna
Rodzaj innowacji: organizacyjno-programowa
Termin wdrożenia: X 2017-VI 2018
Adresaci: uczniowie warszawskich szkół

OPIS INNOWACJI

Innowacja „Spotkania z legendą” powstała w skutek inspiracji programem PEgaz i chęcią
nawiązania współpracy z innymi placówkami. Jej celem jest również promocja edukacji
pozaszkolnej jako nowatorskiei metody i formy pracy. Nadrzędnym zadaniem
programu jest jednak przybliżenie uczniom warszawskich szkół, legend dotyczących
naszej stolicy i zapoznanie ich z ciekawostkami związanymi z Warszawą. Należy
podkreślić, ze program dedykowany jest w szczególności wychowankom warszawskich
świetlic. Zajęcia będą miały dwojaką formę, a mianowicie zajęć w szkole lub wycieczek
po Starówce.

ROZMIAR PRZESTRZENNY:
Miejsce realizacji: warszawskie szkoły

CELE:
Ogólne:

 integracja dzieci,
 współpraca z innymi szkołami,
 uatrakcyjnienie zajęć świetlicowych,
 zapoznanie dzieci z wybranymi legendami,
 zapoznanie dzieci z ciekawostkami dotyczącymi Warszawy,
 budzenie szacunku dla przeszłości,
 wzmacnianie więzi z narodem i jego historią,
 kultywowanie tradycji regionalnych,
 kształtowanie postawy obywatelskiej wśród uczniów, poszanowania tradycji i

kultury własnego narodu.

Szczegółowe:
Uczniowie:

 znają legendy: „Wars i Sawa”, „Warszawska Syrenka”, „O kamiennym
niedźwiedziu”,”O kominiarczyku”, „O kolumnie Zygmunta”, „Komu chleb spleśniały
stanie za specjały”, „Kiedy jeden włos może zmienić serce złodzieja”, „Bazyliszek na
Krzywym Kole”, „O mistrzu Twardowskim, mniszchowych braciach i wielce
urodziwym duchu”, „O czarnoksiężniku na Piwnej”.

 potrafią za pomocą gestów odtworzyć wybraną legendę,
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 potrafią współdziałać w grupie,
 doskonalą mimikę, ekspresję i plastykę ciała.

FORMY:

Zajęcia odbywają się w dwóch formach:

 Wycieczek
 Zajęć w szkole

METODY REALIZACJI:

 Wycieczka szkolna.
a) Wersja 2 wycieczek dla 2 grup świetlicowych (klas).

Jedna szkoła rezerwuje konkretny termin i godzinę wycieczki.
Dzień wycieczki: poniedziałek. Dokładne daty poniżej.
Godziny wycieczek: 11.30-13 i 13.15-14.45
Jaka grupa: 2 grupa świetlicowa (klasy), które wycieczki mają o różnych
godzinach
Miejsce spotkania: Kolumna Zygmunta na pl. Zamkowym

b) Wersja 1 wycieczka dla 1 grupy świetlicowej (klasy).
Jedna szkoła rezerwuje konkretny termin i godzinę wycieczki.
Dzień wycieczki: poniedziałek. Dokładne daty poniżej.
Godziny wycieczek: 11-14 lub 13-16
Jaka grupa: 1 grupa świetlicowa (1 klasa)
Miejsce spotkania: szkoła, która zamawia wycieczkę.

 Zajęcia w szkole
Zajęcia odbywają się w 3 grupach świetlicowych (klasach) i trwają 60 minut.
Jedna szkoła rezerwuje konkretny termin i godzinę zajęć dla wszystkich 3
grup. Zajęcia dla wszystkich grup świetlicowych (klas) odbywają się tego
samego dnia.
Dzień zajęć: poniedziałek. Dokładne daty poniżej.
Godziny zajęć: 9-12 (dla szkół dwuzmianowych) lub 13-16.
Miejsce spotkania: szkoła, która zamawia zajęcia.

Terminy, w których mogą odbywać się zajęcia:

Październik: 23.10

Listopad: 6.11, 20.11

Grudzień: 4.12, 18.12



Styczeń: 8.1, 22.1

Luty: 5.2, 19.2

Marzec: 5.3, 19.3

Kwiecień: 2.4, 16.4, 30.4

Maj: 14.5, 28.5

Czerwiec: 11.6

Tematyka zajęć:

 Warszawskie początki. Podczas zajęć przybliżone zostaną legendy: Wars i Sawa
oraz Warszawska Syrenka. W trakcie warsztatów dzieci będą odtwarzać wybraną
legendę za pomocą rekwizytów. Dzieci dowiedzą się m.in.: po co Syrence miecz
i tarcza? Czy herb Warszawy zawsze wyglądał jak obecnie? Skąd się wzięła nazwa
Warszawa? Kim był Warsz?

 Warszawskie stwory. Podczas zajęć przybliżone zostaną legendy: Bazyliszek na
Krzywym Kole oraz Złota Kaczka. W trakcie warsztatów dzieci będą odtwarzać
wybraną legendę za pomocą rekwizytów. Dzieci dowiedzą się m.in.: czy można
samemu wyhodować Bazyliszka? Czy można spotkać Bazyliszka nie tylko
w legendzie? Gdzie można znaleźć w Warszawie pomniki lub wizerunki Złotej
Kaczki i Bazyliszka oraz miejsca z nimi związane? Czy Krzywe Koło rzeczywiście
jest krzywe?

 Warszawskie cuda. Podczas zajęć przybliżone zostaną legendy: Komu chleb
spleśniały stanie za specjały oraz Kiedy jeden włos może zmienić serce złodzieja.
W trakcie zajęć dzieci będą odtwarzać wybraną legendę za pomocą rekwizytów.
Czy rzeczywiście wystarczy jeden włos, by zmienić serce złodzieja?
Co niezwykłego jest w cudownej figurce Pana Jezusa? Czemu kupiec nie mógł
zjeść chleba?

 Warszawskie dziwności. Podczas zajęć przybliżone zostaną legendy: O mistrzu
Twardowskim, mniszchowych braciach i wielce urodziwym duchu oraz Jak
nadwiślański lis gościł w mazowieckim zamku. W trakcie zajęć dzieci będą
odtwarzać wybraną legendę za pomocą rekwizytów. Dowiedzą się m.in.: kto
straszy w Zamku Królewskim? Kim była Barbara Radziwiłłówna i co się stało z jej
perłami? Czemu lisy mają długie kity i są rude? Czemu lisy boja się borsuków,
a zające lisów?

Tematyka wycieczek

 Podczas wycieczek będą opowiedziane m.in. takie legendy: O kamiennym
niedźwiedziu, O kominiarczyku, O kolumnie Zygmunta, Komu chleb spleśniały
stanie za specjały, Kiedy jeden włos może zmienić serce złodzieja, Bazyliszek na
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Krzywym Kole, Wars i Sawa, Warszawska Syrenka, O mistrzu Twardowskim,
mniszchowych braciach i wielce urodziwym duchu, O czarnoksiężniku na Piwnej.

Uwagi:

 Podczas zamawiania zajęć szkoły wybierają 1 temat, który będzie realizowany
we wszystkich grupach świetlicowych (klasach).

 Jedna szkoła może zamówić podczas roku najwyżej 2 zajęć (wycieczka, zajęcia).
 Przewodnik-edukator nie odpowiada za bezpieczeństwo dzieci na

zajęciach/wycieczce, pomaga w opiece nad dziećmi.

Ewaluacja
Zebranie informacji o przydatności, efektywności i jakości przeprowadzonej innowacji
(aniety, wywiady, prace uczniów).
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