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Ewaluacja innowacji plastycznej 
 ,, Warszawa barwami malowana"  

 



Celem innowacji 
było przybliżenie 

dzieciom pięknych 
miejsc Warszawy 

poprzez 
wykorzystanie 

różnych technik 
plastycznych, 

wycieczki wirtualne. 



    

Innowacja przeznaczona była dla dzieci 5- letnich.  

W trakcie realizacji zostały   zrealizowane następujące zagadnienia: 

• - udział w Ogólnowarszawskim Konkursie Plastycznym „ Warszawa moich marzeń” 

• - Warszawska Syrenka 

• - Zamek Królewski – tu naprawdę mieszkał król 

• - Łazienki Królewskie 

• - Pałac Kultury i Nauki 

• - Stadion Narodowy 

Zajęcia były realizowane przede wszystkim z wykorzystaniem metod aktywizujących i praktycznego 
działania, pokaz, wycieczki wirtualne 



,, Warszawska Syrenka” – zapoznanie 
z legendą o Warszawskiej Syrence; 

- poznaje legendę, 
- układa puzzle – pomnik syrenki, 
- śpiewa piosenkę „ Płynie Wisła, 

płynie” 
- „ Warszawska Syrenka ’’- film 

edukacyjny: dziecko potrafi 
opowiedzieć legendę własnymi 

słowami 
https://vod.tvp.pl/video/basnie-i-

bajki-polskie,warszawska-
syrenka,40273064 

 
- wykonuje pracę z wybranych 

materiałów na temat „ Warszawska 
Syrenka”, 

 



Warszawska Syrenka 



„ Zamek Królewski” – tu naprawdę mieszkał król. 
 
- zwiedza wirtualnie Zamek Królewski i jego komnaty – ogląda film, 
wymienia nazwę swojego kraju, stolicy, rozpoznaje symbole 
narodowe; 
 
 https://www.youtube.com/watch?v=_clyWPD3uAc 
 
- rysuje swój zamek , w którym chciałby zamieszkać, wykonuje 
koronę, ozdabia ją wg własnego pomysłu ( dzieci wybierają, którą 
pracę chcą wykonać) 

 



„ Narodowy quiz” – zabawa 
dydaktyczna. 
 

Dziecko: 

•  zna  symbole narodowe – godło, flaga,   
hymn,  

• odróżnia zdania prawdziwe od fałszywych,  

• wie, że Warszawa jest stolicą Polski, 

•  wie, jaka rzeka przepływa przez Warszawę,  

• zna najważniejsze zabytki Warszawy  

• ogląda ilustracje, wie, gdzie leży Warszawa 
na mapie. 



Pałac Kultury i Nauki – film edukacyjny; wie, co 
znajduje się wewnątrz Pałacu Kultury, co można 

zobaczyć z najwyższego piętra 
  

https://www.youtube.com/watch?v=pPMyIrVFn
30 

https://www.youtube.com/watch?v=OEJ7f46o7t
M 
  

- praca plastyczna„ Pałac Kultury i Nauki” 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=pPMyIrVFn30
https://www.youtube.com/watch?v=pPMyIrVFn30
https://www.youtube.com/watch?v=OEJ7f46o7tM
https://www.youtube.com/watch?v=OEJ7f46o7tM


Makieta Stadionu 
Narodowego 

„ Stadion Narodowy” – film edukacyjny. 

Dziecko: 

 -wie, że na stadionie odbywają się mecze piłki 
nożnej, widowiska sportowe, koncerty 
muzyczne, wydarzenia kulturalne,  

-zna nazwiska polskich piłkarzy,  

-wie, że każdy mecz rozpoczyna hymn Polski 

 



„Starówka w Świątecznej 
Odsłonie" 
Dzieci: 
- obejrzały prezentację 
multimedialną, 
-poznały tajemnicę 
kamieniczek Starego 
Miasta,  
-poznały legendę o 
Bazyliszku, 
- wykonały prace 
plastyczne: „Choinka na 
placu Zamkowym", 
"Warszawskie kamienice" 



Wycieczka do Muzeum Narodowego  

dzieci obejrzały obrazy znanych polskich malarzy, uczestniczyły w warsztatach 
plastycznych ,,Zabawy z barwami"  



Praca plastyczna 
,,Warszawskie kamienice” 



Korzyści wynikające z realizacji innowacji: 
dla dzieci: 

 zaspokojenie potrzeb poznawczych dzieci 

 radość z wykonanej pracy 

 wyrażanie emocji w działalności plastycznej 

 uwrażliwienie na piękno Warszawy 

 zaszczepianie postaw patriotycznych 
  

dla rodziców: 

 radość z wytworów plastycznych  dzieci 

 rozumienie potrzeby uwrażliwienia dz. na piękno stolicy 
  
dla przedszkola: 

 wystawa prac w szatni, współpraca rodziców i dzieci z nauczycielkami poprzez 

wirtualna tablicę Padlet ( wysyłanie prac ) 

  


