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Moje miejsce na Warmii- zabawa dydaktyczna.  

-wdrażanie dzieci do poznawania i zapamiętania własnego miejsca zamieszkania, adresu, 

członków rodziny, 

-wykazywanie się znajomością nazw ulic i znajdujących się przy nich ważnych obiektów, 

zabytków. 

Kto to są Warmiacy?- prezentowanie fragmentów opowiadania Moja Warmia autorstwa 

Edwarda Cyfusa- regionalisty , gawędziarza, pisarza, i działacza kulturalnego. 

-kształtowanie przynależności do własnego regionu, 

-zapoznanie z nazwą regionu Warmia i jej mieszkańcami- Warmiakami, 

-wdrażanie do poznawania granic Warmii na mapie Polski, 

-kształtowanie poczucia przynależności do własnej miejscowości , własnego regionu. 

Święty Jakub- praca plastyczna(malowanie farbami). 

-poznawanie herbu miasta i związanych z im legend. 

-zwrócenie uwagi na kolorystykę herbu oraz atrybuty, które posiada patron Olsztyna. 

Pod znakiem muszelki czyli Opowieść o Świętym Jakubie Patronie Olsztyna- słuchanie 

fragmentów książki napisanej przez zakonnicę Kamilę Leszczyńską. 

-wdrażanie do poznawania najciekawszych wątków dotyczących życia Świętego Jakuba od 

narodzin do śmierci , 

-zapoznanie z symbolicznym znaczeniem muszli( jako dobre uczynki lub naczynie do picia) 

Baśnie znad Łyny- czytanie dzieciom baśni  napisanych przez warmińską pisarkę, 

nauczycielkę i mieszkankę – Panią Marię Zientarę Malewską  

-poznawanie twórców ludowych –warmińskich, 

-poznawanie obyczajów , tradycji i historii swojego miejsca zamieszkania, 

-ukazanie korzeni warmińskich i różnorodności kulturowej miejsca zamieszkania dziecka i 

jego rodziny poprzez eksponaty wykonane przez twórców ludowych Warmii. 



Kraina jezior- zabawa dydaktyczna przy użyciu mapy. 

-poznawanie głównych jezior położonych w obrębie Olsztyna i okolic, 

-wdrażanie do prawidłowego ich wymawiania, 

-rozwijanie wiedzy na temat urządzeń pływających po jeziorach, 

-poznawanie i nazywanie zwierząt żyjących w jeziorach warmińskich. 

O chłopie i złotej rybce- wysłuchanie bajki oraz wykonanie pracy plastycznej pt. Rybka z 

Jeziora Długiego. 

-gromadzenie wiedzy na temat życia ludzi w dawnej Warmii na podstawie bajek, baśni, 

legend, opisów, 

-nabywanie umiejętności samodzielnego wykonywania pracy plastycznej, 

Pozostałe planowane działania: 

Według potrzeb rozwojowych wychowanków 

 

Kodeks Młodego Warmiaka- zabawa dydaktyczna poprzez zapoznanie dzieci z kodeksem 

osoby chcącej przestrzegać pięciu zasad młodego Warmiaka. 

(http://www.antologiawarminska.pl/kodeks-młodego-warmiaka.html. 

-rozbudzanie zainteresowania Warmią i jej tradycjami, 

-zachęcanie do dbania o swoją tożsamość , korzenie i pochodzenie, 

Strój  Warmiński – oglądanie ilustracji z wizerunkiem strojów męskich i żeńskich, 

codziennych i odświętnych. 

-nazywanie części garderoby: kitel, galonek-czepiec, sukmana, flanela, 

-zwracanie uwagi na prostotę i dostosowanie stroju do dnia powszedniego i świątecznego. 

-rozwijanie zainteresowania warmińską kulturą ludową 

Miała baba pofajdoka- zabawa ruchowa przy muzyce ludowej. 

-poznawanie charakterystycznych tańców i przyśpiewek warmińskich, 

-nabywanie umiejętności śpiewania i wykonywania podstawowych kroków tańca, 

-rozwijanie zainteresowania folklorem warmińskim. 

Warmińskie wzornictwo-praca plastyczna. 

http://www.antologiawarminska.pl/kodeks-młodego-warmiaka.html


-poznawanie głównych elementów zdobniczych stroju warmińskiego, 

-zwrócenie uwagi na motyw kwiatowy wykorzystywany do zdobienia strojów codziennych i 

świątecznych. 

Ja i przyroda mojego regionu- zabawa dydaktyczna , doświadczenia, obserwacja, spacery. 

-uwrażliwianie dziecka na otaczająca przyrodę. 

-kształcenie związków emocjonalnych człowieka z przyrodą, 

-uświadomienie różnorodności i współzależności w przyrodzie, 

-kształcenie umiejętności obserwowania , eksperymentowania, badania 

Warmińskie Andrzejki-zabawy, wróżby. 

-zaznajomienie z historią tradycji Andrzejkowej, typowymi wróżbami dla naszego regionu. 

Boże Narodzenie na Warmii-wspólne wykonywanie ozdób świątecznych typowych dla 

wzornictwa Warmińskiego ( bombki, pierniczki) 

-poznawanie zwyczajów związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia na Warmii, 

-uwrażliwianie na sztukę ludową własnego regionu, 

Kwiaty z bibuły-pokaz wykonywania kwiatów ludowych. 

-poznawanie tajników wykonywania kwiatów z bibuły, wykorzystywanych do ozdabiania 

dawnych izb warmińskich, jak również element służący powitaniu wiosny, 

-zwrócenie uwagi na kolorystykę kwiatów, 

Powitanie wiosny- celebrowanie dawnego zwyczaju. 

-poznawanie zwyczajów ludowych i obrzędów związanych z topieniem Marzanny, 

powitaniem wiosny. 

Wielkanocne zwyczaje na Warmii- wykonywanie ozdób wielkanocnych – pisanki i palemki, 

-wdrażanie do poznawania ciekawostek na temat warmińskich zwyczajów wielkopostnych i 

wielkanocnych, 

-dzielenie się wiedzą na temat zwyczajów warmińskich oraz własnych tradycji rodzinnych. 

Wieziemy tu kogucika…- nauka słów i melodii piosenki nawiązującej do zwyczajów 

celebrowanych na Warmii. 

-zgłębianie wiedzy o zwyczajach regionalnych poprzez znajomość tekstu piosenki i 

śpiewanie. 



Warmińskie Donaty (Oponki)- Omawianie potraw typowych dla naszego regionu. 

-ukazanie dziedzictwa kulinarnego regionu, 

-poznawanie  kuchni regionalnej, opartej na podstawowych składnikach: twarogu, jajkach, 

mące, śmietanie. 

Spacer Pana Kopernika-Wysłuchanie opowiadania wg A. Grzegorczyk-Wosiek. 

-zapoznanie z postacią Mikołaja Kopernika-mieszkańca zamku olsztyńskiego i jego 

dokonaniami. 

-poznawanie zabytków Olsztyna a podstawie opowiadania oraz ilustracji namalowanych 

przez Władysława Pietruka , 

-wyszukiwanie i nazywanie wskazanych zabytków , budowli wśród różnych ilustracji. 

Chusteczka haftowana-zabawy ruchowe. 

-poznawanie zabaw znanych naszym rodzicom i dziadkom takich jak : stary niedźwiedź, nie 

chcę cię, kółko graniaste, piekła baba chleb, i tym podobne. 

-wdrażanie dzieci do poznawanie folkloru, pląsów, śpiewów i gwary warmińskiej. 

Na Warmii…dawno, dawno temu- bajanie na spanie. 

-prezentacja baśni napisanych przez M. Zientarę- Malewską, 

-poznawanie konkretnych miejsc-warmińskich jezior, 

-utożsamianie własnej osoby ze wskazanym miejscem, 

-rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez bajeczną przeszłość naszego regionu. 

Warmińska architektura dawniej i dziś poprzez oglądanie zgromadzonych ilustracji, 

przewodników, zdjęć, widokówek czy też osobiste zwiedzanie ciekawych miejsc w Olsztynie i 

poza jego granicami. 

-wdrażanie do interesowania się architekturą dawna i współczesną, 

-dostrzeganie różnic w stylach architektonicznych na przestrzeni dziejów i wskazywanie na 

ich charakterystyczne cechy, 

-wykazywanie się zmysłem estetycznym i precyzją podczas samodzielnego konstruowania 

różnych budowli przy użyciu klocków drewnianych , plastikowych, kartonów, itp. Materiałów 

oraz układania w jedną całość puzzli pocztówkowych pt. Architektura Olsztyna. 

Warmińskie pejzaże :oglądanie wystaw, zdjęć, rysunków. 



-kształcenie wrażliwości estetycznej dzieci i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki, 

-poznawanie różnego rodzaju dzieł malarskich: pejzaż, 

-oglądanie wybranych dzieł sztuki: malarstwo, rzeźba, architektura zieleni i budynków oraz 

fotografia artystyczna, 

-wyrabianie gustu i dobrego smaku oraz dbałość o estetykę w najbliższym otoczeniu 

-zachęcanie do poznawania i tworzenia elementów sztuki ludowej i regionalnej, 

-kształcenie właściwych postaw i zachowań podczas uczestniczenia w wydarzeniach 

kulturalnych, 

-uświadomienie konieczności chronienia dziedzictwa kulturowego. 

Zabytki Olsztyna- spacer ulicami Starego Miasta w Olsztynie. 

-zwrócenie uwagi na wybrane obiekty w celu poznawania charakterystycznej zabudowy 

Starówki Olsztyna. 

-poznawanie budowli sakralnych, zamków, muzeów, galerii, 

-wdrażanie do poznawania elementów własnej kultury. 

-kształcenie poczucia przynależności regionalnej. 

Kocham Olsztyn- poznawanie zespołów, osób wykonujących utwory nawiązujące do 

Olsztyna, zabytków, twórców dawnych i współczesnych takich jak Feliks Nowowiejski, 

Czerwony Tulipan, Enej, Messa. 

-zgłębianie wiedzy na temat znanych ludzi, zabytków, ciekawych miejsc, 

-rozbudzanie zainteresowania muzyka poważną i rozrywkową. 

Zaklęty Zamek w lesie olsztyńskim- oglądanie filmu animowanego na podstawie baśni 

Marii Zientary-Malewskiej, który powstał w ramach projektu Antologia Warmińska, czyli 

Warmia w baśniach, podaniach i legendach. 

-poznawanie lokalnych baśni, legend i podań, 

-zdobywanie wiedzy na temat Warmii, jej zabytków i ciekawostek. 

Mój zaklęty zamek – wykonanie pracy plastycznej na podstawie obejrzanej baśni –zaklęty 

zamek w lesie olsztyńskim Marii Zientary –Malewskiej. 

-rozwijanie wyobraźni poprzez wykonywanie prac plastycznych, 

-zgłębianie wiedzy o regionie na podstawie legend, baśni i podań. 
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Podmiot procesu kształcenia: dziecko 

-znające adres zamieszkania, 

-wymieniające  członków swojej rodziny, 

-znające nazwę własnego miasta, miejscowości, regionu, 

-znające nazwę ulicy i znajdujących się przy niej ważnych obiektów , zabytków 

-znające nazwę i wygląd herbu miasta Olsztyna, 

-odróżniające  Święta  Bożego  Narodzenia od Wielkanocny, 

-interesujące się zwyczajami, obrzędami warmińskimi, 

-znające regionalne podania, basie i legendy 

-znające miejsca pamięci narodowej 

-znające ważne postacie historyczne związane z regionem, 

-wrażliwe na piękno otaczającej przyrody, 

http://mojemezury.pl/121519,ksiazka-o-Warmii-przez-Warmiaka-spisana
http://www.bibimojczyzna.pl/index-content
http://www.domwarmiński.pl/
http://antologia/


-umiejące obserwować i dostrzegać  walory turystyczne naszego regionu 

-interesujące się florą i fauną charakterystyczną dla regionu Warmii, 

-znające nazwy najbliższych jezior 

-wymieniające sposoby spędzania wolnego czasu nad jeziorem 

-systematycznie obserwujące przyrodę i zachodzące w przyrodzie zmian, 

-dbające o przyrodę, chcące poznać różne gatunki rośli i zwierząt żyjących na terenie Warmii 

-mające świadomość konieczności segregowania śmieci i dbania o środowisko naturalne , 

-szanujące własną tradycję, korzenie, kulturę, 

-chcące poznawać inne kultury i ich zwyczaje, 

-zainteresowane własnym regionem, korzeniami od najmłodszych lat, 

-utożsamiające się z własnym regionem, 

-świadome i rozumiejące konieczność poszanowania odmienności, inności, wiary, zwyczajów 

 

 

 


