
Program „Po Warszawie pieszo i na kółkach”, II edycja  
Realizacja programu krok po kroku w roku szkolnym 2021/22, I semestr 

 
1. Przekazanie informacji o projekcie drogą elektroniczną, ustalenie sposobów kontaktowania 

się (mail, telefon). 
2. Przekazanie materiałów i pomocy dydaktycznych dla nauczyciela:  

segregator z materiałami nt. zrównoważonego transportu i mobilności w Warszawie, plakaty, 
ulotki, opisane pomysły oraz pomoce do zajęć: lapbook, szablony modeli środków transportu 
miejskiego, gra dydaktyczna „Pieszo do celu!”, płyta „Błyśnij odblaskiem!” z piosenkami 
zespołu Fasolki oraz książka dla dzieci pt. „Sto butów Pana Stonoga czyli jak podróżować po 
Warszawie” dla każdego dziecka oraz informacji o materiałach zamieszczonych na stronie 
programu www.miasteczkoprzyrody.mdk.waw.pl (ikonka z rowerkiem, zakładka „Materiały 
dla nauczycieli”). 

3. Realizacja programu przez grupę/klasę pod opieką nauczyciela przez I semestr r. szk. 
2021/22: 
1) Wprowadzenie dzieci w tematykę programu - można wybrać dowolne bloki zajęć oraz 

metody ich realizacji z poniższych propozycji: 

 Zrównoważony transport w Warszawie - tworzymy lapbooka. 

 Poznajemy warszawskie środki transportu – konstruujemy modele i fotościanki. 

 Moje miasto, moje osiedle – tworzymy makietę miasta lub osiedla z rozwiązaniami 
komunikacyjnymi przyjaznymi środowisku. 

 Poznajemy infrastrukturę transportową i miejski system komunikacji – zwiedzamy 

zajezdnie tramwajowe lub autobusowe, stacje metra i kolejki SKM, obserwujemy i 
przeprowadzamy wywiady np. z motorniczym, kierowcą autobusu. 

 Jak sprawnie przemieszczać się po Warszawie, korzystając z transportu zbiorowego: 

 wizja lokalna w najbliższej okolicy (linie autobusowe, tramwajowe, przystanki, stacje metro 

i SKM, rozkłady jazdy), 

 zapoznanie się ze stroną Warszawskiego Transportu Publicznego - wyznaczanie tras z 
wykorzystaniem aplikacji „Jak dojadę”, 

 zwiedzamy Warszawę, korzystając z transportu publicznego oraz pieszo - gra dydaktyczna 
„Pieszo do celu!”, 

 weekend w mieście - turniej rodzinny. 

 Bezpiecznie dla siebie i innych poruszamy się po mieście: 

 „Stonoga w opałach” – czytanie opowiadania o trudnej sytuacji, która zdarzyła się w 

komunikacji miejskiej oraz uzupełnienie komiksu z podaniem wybranego rozwiązania, 

 Komunikacyjny savoir-vivre - czy warszawiacy potrafią kulturalnie korzystać z komunikacji 
miejskiej (obserwacje, dyskusje, wideoklipy, scenki dramowe, komiksy do uzupełnienia, 
kamishibai - tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii). 

 Ale historia! Jak i czym dawniej podróżowano po Warszawie - rodzinny quiz komunikacyjny 
„Pytanie do babci, zagadka dla dziadka, czy coś wie mama, czy tata pamięta?” – 
wyjaśnienie humorystycznych sytuacji lub nazw środków transportu wybranych z 
felietonów Wiecha i innych publikacji. 

 Jak i czym pojedziemy w mieście przyszłości – konstruowanie modeli warszawskich 

pojazdów przyszłości wraz z przygotowaniem dokumentacji i opisem korzyści dla 
środowiska. 

 

http://www.miasteczkoprzyrody.mdk.waw.pl/


4) Warunki zaliczenia realizacji programu: 

 Przeprowadzenie trzech zajęć z wykorzystaniem przekazanych materiałów i przygotowanie 

relacji zdjęciowej, która zawierać będzie zdjęcia, filmiki prezentujące efekty pracy w projekcie, 
np. zdjęcie wykonanej makiety, modelu, komiksu, klasowej gry komunikacyjnej. 

 Zrealizowanie jednej wycieczki (z gry „Pieszo do celu!” lub do miejsca związanego z 
komunikacją w najbliższej okolicy: przystanki, stacja metra, dworzec PKP itp.) i przygotowanie 
relacji fotograficznej z tego wyjścia poza szkołę/przedszkole. Jeśli taka forma nie będzie 
możliwa ze względu na obostrzenia sanitarne można zaplanować spacer wirtualny z 
wykorzystaniem zasobów internetowych lub aplikacji w telefonie.  

 Wysłanie relacji/podsumowania realizacji programu przez nauczyciela do zamieszczenia na 
stronie programu www.miasteczkoprzyrody.mdk.waw.pl:  

 materiały do zamieszczenia na stronie należy przesłać na adres koordynatora programu 
Honoraty Waszkiewicz, h.waszkiewicz@mdk.waw.pl lub honwas@wp.pl 

 podsumowanie powinno mieć krótką formę:  
a) w treści maila: dane przedszkola/szkoły (numer, nazwa, dzielnica), nazwa grupy z określeniem 

wieku dzieci/klasa, imię i nazwisko nauczyciela realizującego program, imię i nazwisko 
nauczyciela wspierającego, jeśli taka osoba była,  

b) jako załączniki: kilkuzdaniowy opis działań w pliku Word zawierający informację o rodzaju 
przeprowadzonych zajęć (omówione zagadnienia, zastosowane formy i metody), miejsce, 
termin przeprowadzenia działania, jakie efekty uzyskano (co najbardziej zainteresowało dzieci, 
jakich odkryć dokonały w najbliższej okolicy, co najbardziej zachęciło dzieci do podróżowania 
po Warszawie pieszo, rowerem i komunikacją miejską) oraz maksymalnie do 10 zdjęć w 
formacie JPG.  

UWAGA! Prezentacje w Power Poincie lub w PDF-ie nie będą umieszczane na stronie internetowej. 
 
5) spotkanie nauczyciela MDK z dziećmi w placówce (jeśli będzie to możliwe), po zrealizowaniu 
programu: 

 rozmowa z dziećmi o zrealizowanych działaniach, zaprezentowanie efektów, prac dzieci 
itp., 

 przekazanie upominków dla dzieci oraz dyplomu dla grupy/klasy (zaświadczenie dla 
nauczyciela o udziale w programie będzie przekazane po otrzymaniu relacji). 

 
Życzymy sukcesów i radości podczas realizacji programu  
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