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I. STROJE I POTRAWY REGIONALNE 

Termin realizacji zadania: 01.09.2021r.-31.12.2021r. 

Opis: 

Proponowane działania: 

 Spotkanie z przewodnikiem – opowieści o potrawach i strojach regionalnych. 

Zorganizowanie wystawy w placówce „Stroje regionalne”. 

 Spotkanie z folklorem – zorganizowanie spotkania i prezentacja twórczości ludowej 

(przyśpiewki, muzyka regionalna). 

 Potrawy regionalne – zorganizowanie warsztatów kulinarnych, spotkanie  

z przedstawicielem Koła Gospodyń, degustacja potraw. 

Efekt finalny: 

Zdjęcia lub film przesłane na grupę projektową „Miasto w oczach dziecka” potwierdzające  

realizację co najmniej dwóch proponowanych powyżej aktywności. 

 

II. SPOTKANIE Z HISTORIĄ SWOJEGO MIASTA 

Termin realizacji zadania: 01.09.2021r.-30.04.2022r. 

Opis: 

Proponowane działania: 

 Zorganizowanie kącika o tematyce regionalnej „Moje miasto, jakie piękne”. 

 „Szukamy śladów historii swojego miasta w książkach” – nawiązanie współpracy  

z bibliotekami, poszukiwanie informacji w Internecie. 

 Wyjście do muzeum – oglądanie wystawy związanej w własnym miastem. 

 Fotobudka – zdjęcia z miastem w tle. 

 „Herb mojego miasta” – poznanie legendy, tworzenie pracy plastycznej. 

 Wycieczka w ciekawe miejsce własnego miasta. 

Efekt finalny: 

Kącik o tematyce regionalnej, album/ film  o historii miasta, zdjęcia z fotobudki, prace „Herb 

mojego miasta” itd. Zdjęcia z prowadzonych działań, prac plastycznych, technicznych, filmy 
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itp.  przesłane na grupę projektową „Miasto w oczach dziecka” potwierdzające realizację  

co najmniej trzech zaproponowanych powyżej aktywności. 

III. MOJE MIASTO W POEZJI I PIOSENCE  

Termin realizacji: 01.10.2021r.-31.12.2021r. 

Opis:   

Zgromadzenie literatury i pomocy służących realizacji modułu. Wspólne wyszukiwanie 

pozycji książkowych, utworów muzycznych związanych z miastem. Tworzenie utworów 

przez dzieci i rodziców, napisanie wiersza (rymowanki) lub zaśpiewanie piosenki związanych 

tematycznie ze swoim miastem. Wiersz jak i piosenka może zawierać elementy: znanych 

postaci, historię miasta, ale również; jak widzę swoje miasto, co mnie otacza, co lubię, jak 

spędzam w mieście wolny czas i jakie są moje marzenia z nim związane. 

Efekt finalny:   

Przesłanie w wersji cyfrowej własnego utworu na grupie projektową „Miasto w oczach 

dziecka”. 

IV. ZNANI LUDZIE ZWIĄZANI Z MOIM MIASTEM  

Termin realizacji zadania: 01.02.2022r.-31.05.2022r. 

Opis: 

Proponowane działania: 

 Spotkanie z ciekawymi, ważnymi ludźmi związanymi z miastem. 

 Ulice sławnych ludzi w moim mieście – poszukiwanie ulic z nazwami sławnych ludzi 

(dokumentowane w formie zdjęć), przybliżenie dzieciom sylwetek sławnych ludzi – 

wspólne poszukiwanie informacji, wykonanie albumów/ gazetek/ plakatów/ filmów itp. 

tematycznych. 

Efekt finalny: 

Album/ gazetka/ plakat/ film zawierające informacje związane z tematem modułu. Zdjęcia 

poszczególnych stron albumu, gazetki, plakatów lub film przesłane na adres grupy 

projektowej „Miasto w oczach dziecka”. 

V. ALBUM MOJEGO MIASTA 

Termin realizacji zadania: 01.03.2022r.-31.05.2022r. 

Opis: 

Nauczyciel zachęca i umożliwia dzieciom poznanie miasta, w którym mieszkają. Wspólnie  

z dziećmi tworzy album zawierający zdjęcia, pocztówki, rysunki dzieci wraz z opisami lub 

film (do 15min.) z udziałem dzieci o własnym mieście (może być o ulubionych przez dzieci 

miejscach w mieście). 

Efekt finalny: 

Album przesłany na adres Przedszkola Miejskiego nr 4 w Zamościu/ zdjęcia poszczególnych 

stron albumu lub film na grupę projektową „Miasto w oczach dziecka”. 


