
 
 
 
 

  

Dobre praktyki w edukacji 
patriotycznej  

i obywatelskiej w klasach 0 – VII  
z zastosowaniem nowych 

technologii  
i wolnych zasobów sieciowych 



 
 Postać Marszałka Józefa Piłsudskiego zawsze była nam bardzo bliska, szczególnie 

od chwili nadania  szkole Jego imienia.  
Od 2005 roku w naszej szkole organizowane są konkursy związane z Józefem 

Piłsudskim. 



 
„Życie i czyny  

Marszałka Józefa Piłsudskiego”  
Dziesięć edycji konkursu 

 2005 – 2015 

 
 

Honorowy patronat: 

Wojewoda Podlaski 
Prezydent Miasta  

Białegostoku 

 
 
 

Organizatorzy:  
 

Szkoła Podstawowa Nr 21  
im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Białymstoku 

Związek Piłsudczyków  
Oddział Białostocki 



Nasz konkurs to wielka  
lekcja patriotyzmu  

Podsumowanie każdej edycji 
konkursu rozpoczynamy wspólnym wykonaniem 

pieśni  „MARSZ PIERWSZEJ BRYGADY”. 



 
10 edycji konkursu wojewódzkiego  

w kategoriach: 

 
 

w tym 2 edycje konkursu ogólnopolskiego  
w kategoriach: 

• plastycznej  
• grafiki komputerowej 

• Wiedzy historycznej - Rzetelną wiedzę zaprezentowało  813 uczniów z 
346 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  z 
całego województwa podlaskiego. 

• Plastycznej - Uczniowie pod kierunkiem swoich opiekunów wykonali 
łącznie 1285 prac. 

9 edycji konkursu wojewódzkiego 
w kategorii: 

• Grafiki komputerowej - Łącznie nadesłano 424 prace. 



Wręczanie nagród 
uczestnikom 

konkursu 



Grafika komputerowa i prezentacje multimedialne 





Od 2016 roku organizujemy Festiwal Pieśni Legionowej i Patriotycznej, 
na którym uczniowie prezentują patriotyczne pieśni.  

Uczestnikami festiwalu są soliści, zespoły, chóry ze szkół podstawowych, 
gimnazjów, szkół średnich naszego województwa. 



Poprzez śpiewanie tych pieśni uczestnicy okazują szacunek i pamięć 
tym, którzy tworzyli historię naszego narodu. 



Patriotyzm i historia Polski są niewyczerpanym źródeł inspiracji. 

PROJETY KILKUMIESIĘCZNE 

• legiony.pl 

• Otwarty na Marszałka, otwarty na Polskę 

• Na fali chrztu 

• Korytarze przeszłości 

PROJETY KRÓTKIE AKTYWIZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ 

• Pogodnie i patriotycznie 

• W barwach biało – czerwonych 

PROJEKTY EDUKACYJNE A NOWE TECHNOLOGIE  
I ZASOBY SIECIOWE 



legiony.pl  /marzec – czerwiec 2014/ 

Cel: Uczniowie, nauczyciele i rodzice twórczo wykorzystują 
informacje dotyczące legionów dostępne w sieci. 

 

Przeprowadzono: 

1. Lekcje problemowe z matematyki, języka polskiego, plastyki 
przyrody – wykorzystując informacje o legionach dostępne w sieci. 

2. Konkurs dla rodziców i  dzieci z klas 0 – III w oparciu o książkę 
„Bohaterski miś”  dostępną w serwisie wolnelektury.pl. 

3. Rywalizację sportową nawiązującą do gry szczypiorniak, 
otworzonej z zasobów sieciowych. 

4. Spotkania  z pasjonatami i znawcami historii. 

Sukces: 

II miejsce w ogólnopolskim konkursie historycznym na projekt edukacyjny 
promujący historię legionów. 



legiony.pl  /marzec – czerwiec 2014/ 

Powstały: 
 

Materiały edukacyjne na „jeden kęs” 
w narzędziach typu Glogster, Prezi 

Opowieści przez 
technologie czyli 
komiksy w języku 

angielskim. 

Dokumentacje poprojektowe w formie animacji, prezentacji 



legiony.pl  /marzec – czerwiec 2014/ 

Animacja poklatkowa – Żurawiejka „Leguny lecą do nieba” 



 Otwarty na Marszałka, otwarty na Polskę  

/X 2014 – V 2015/ 
Cel: Uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych tworzą  

i umieszczają w chmurze prace przy użyciu prostych narzędzi; 
uczniowie o wybitnych uzdolnieniach w formie wolontariatu pomagają   
kolegom objętym nauczaniem indywidulanym. 

 

Przeprowadzono: 

1. Warsztaty projektowania szablonów o tematyce patriotycznej w stylu 
graffiti 

2. Wesołe lekcje legionowe w oparciu o pieśni legionowe 
www.bibliotekapiosenki.pl 

3. Warsztaty w technice kolażu www.polona.pl   

Sukces: 
I miejsce w ogólnopolskim konkursie historycznym na projekt edukacyjny 
poświęcony roli Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
 

http://www.bibliotekapiosenki.pl/
http://www.bibliotekapiosenki.pl/
http://www.polona.pl/


Otwarty na Marszałka, otwarty na Polskę  
/X 2014 – V 2015/ 

Powstały: 

1.Serie informacji zapisanych w formie kodów QR oraz wpisy do 
projektowego bloga. 

2.Gazetki tematyczne o Józefie Piłsudskim muzeumpilsudski.pl 

3.Prace w programie Pizap. 

http://muzeumpilsudski.pl/
http://muzeumpilsudski.pl/


Na fali chrztu /II – V 2016/ 

Przeprowadzono: 

1. Warsztaty animacji 

 „Na fali chrztu”. 

2. „Rok pod znakiem krzyża”  

– zajęcia plastyczno – multimedialne  

 dla najmłodszych kl. 0 – III,  

wolontariat uczniów kl. V i VI. 

3. „Kronikarskie ślady chrztu” – działania happeningowe  na długich przerwach. 

4. Konkurs fotograficzny „ Znak krzyża w moim życiu”. 

5. „Łaska, wierność, przesłanie” – uroczystość nawiązująca do centralnych 
obchodów rocznicy chrztu. 

6. Wystawa poprojektowa „ Na fali chrztu” prezentacja podczas wywiadówki 
ogólnoszkolnej. 

Cel: Włączenie się w obchody rocznicy chrztu Polski, praca w chmurze, 
poszerzenie wiedzy, rozwiązywanie problemów . 



Tworzenie animacji Na fali chrztu 
Warsztaty dla dzieci uzdolnionych. Jako materiał wyjściowy wykorzystano tekst 
popularnonaukowy dr Katarzyny Marciniak – Kultura polska jako efekt przyjęcia chrztu przez 
Polskę. Dokonano jego analizy problemowej, a następnie przygotowano scenariusz filmu 
bazujący na zdjęciach. 



Korytarze przeszłości /I – IX 2017/ 
Cel: Realizacja filmu dokumentalnego, wywiad ze świadkiem historii, 

poszerzanie wiedzy z zakresu dziejów zasłużonych białostoczan. 

 



Patriotycznie i pogodnie – projekt edukacyjny /XI 2014/ 
Cel: Nagranie scen z udziałem uczniów, które posłużą do wykonania krótkiego filmu o 

charakterze patriotycznym. Wykorzystanie legalnych zasobów sieciowych do pracy 
nad materiałem filmowym. 

 



Polska w 30 obrazach rozszerzonej rzeczywistości 
 – projekt edukacyjny /XI 2016/ 

Cel: Wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości do gromadzenia  
i utrwalania wiedzy oraz tworzenia nowych tekstów kultury. 



 W barwach biało – czerwonych  - cykliczne 

działanie projektowe /V 2016/ 

• Flaga nad moim domem – konkurs rodzinny  na zdjęcie z flagą narodową 
/V 2016/ 

 

• Flaga bliska sercu /V 2017/  



Innowacja  „Nauczanie przez kodowanie” 

Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji 
formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach. 

Kształtowanie postaw patriotyczno – obywatelskich 
w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem 

programowania 



Animacje tworzone za pomocą języka programowania  
Scratch 

https://scratch.mit.edu/studios/4506310/ https://scratch.mit.edu/studios/3506762/ 

https://scratch.mit.edu/studios/3506762/ 
• Projekt „Polska flaga na wietrze” 

• Projekt – „Polska to mój dom” 



Moja Ojczyzna - animacje 

polska flaga.flv
mój dom.flv


„Ozobotowe” podróże po Polsce 



Patriotyczny Slalom Gigant  

Projekt „Czekając na Święta…  
Uczymy dzieci programować”  
/XII 2017/ 



• Kodowanie na macie - gry edukacyjne 

„Wizyta w Muzeum Historii Polski” 

Uczymy Dzieci Programować - ogólnopolski 
program edukacyjny /od II 2018/ 

http://kodowanienadywanie.blogspot.com 

http:// edu-sense.com 



• Kodowanie na macie – kubeczkowe dyktanda  

• Zabawy z kubeczkami – Kubeczkowe piramidy w barwach narodowych  



• Kodowanie na kartkach papieru - łączenie kropek według kodu 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ. 


