Pamięć.pl - portal edukacyjny IPN
https://pamiec.pl/pa/edukacja/materialy-edukacyjne-i/gry/gra-edukacyjna-polak-ma/14257,Gra-edukacyjna-Polak-Maly.html
2019-10-20, 01:59

Oglądaliście już film „Polak Mały”? Jeżeli nie, to obejrzyjcie koniecznie!

Projekt edukacyjny IPN „Polskie symbole w przedszkolu i szkole”

Gra edukacyjna „Polak Mały” za pomocą puzzli – które można również wykorzystać do zabawy w memory –
zapoznaje z polskimi symbolami narodowymi: flagą, herbem i słowami hymnu. W załączonej broszurze
zamieszczono instrukcje gier dla dzieci w różnym wieku, od 4 do 8 lat.
Elementy gry
24 karty białe (z tekstem hymnu na białym tle i z fragmentami herbu polskiego na rewersie)
24 karty czerwone (z tekstem hymnu na czerwonym tle i z fragmentami herbu polskiego na rewersie)
Instrukcja
Gra jest dostępna w sprzedaży
_________________________________________________________________________________________
Quiz do nauki Mazurka Dąbrowskiego
Materiał jest przeznaczony do bezpłatnego wykorzystania podczas zajęć
z grą edukacyjna IPN „Polak Mały” w klasach 1-3.

_________________________________________________________________________________________
Gra „Polak Mały” powstała w ramach projektu „Historia w kolorach”
„Historia w kolorach” to projekt edukacyjny IPN skierowany do najmłodszych odbiorców historii najnowszej.
Jego głównym celem jest zainteresowanie dzieci i młodzieży dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie, w
atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych – godła, flagi i hymnu. W ramach projektu
powstał m.in. krótki film animowany „Polskie symbole narodowe”, trójwymiarowa książeczka i kolorowanki,
które można wykorzystać na zajęciach z dziećmi w przedszkolach lub szkołach podstawowych. Jako materiały
uzupełniające proponujemy także gry internetowe, nawiązujące do postaci i obrazów pojawiających się w filmie,
oraz klasyczne puzzle.
Wszystkie materiały edukacyjne powstałe w ramach projektu „Historia w kolorach” można bezpłatnie
wykorzystywać podczas samodzielnych zajęć z dziećmi. Istnieje również możliwość przeprowadzenia takich
zajęć przez pracowników IPN.

Kontakt
Joanna Dutka-Kącka – tel.12 289 20 44,
joanna.dutka@ipn.gov.pl
dr Maciej Zakrzewski – tel. 12 289 20 44,
maciej.zakrzewski@ipn.gov.pl
„Historia w kolorach”
Opis gry w serwisie ZnadPlanszy
Recenzje gry:
Maluszkowe inspiracje: http://www.maluszkoweinspiracje.pl/2014/11/kto-ty-jestes-polak-may.html
Szalone Liczby: http://szaloneliczby.pl/polak-maly/
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