Regulamin przyznawania odznaki
„Mały Przyjaciel Warszawy”

1. Odznaka „Mały Przyjaciel Warszawy” jest nadawana w dwóch
kategoriach wiekowych:
- dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące w placówkach
oświatowych treści o tematyce varsavianistycznej;
- uczniowie klas 1 – 3.
2. Odznaka „Mały Przyjaciel Warszawy” nadawana dzieciom
uczęszczającym do przedszkola lub szkolnego oddziału przedszkolnego
jest dwustopniowa”
- żółta – stopień 1,
- czerwona – stopień 2.
3. Odznaka „Mały Przyjaciel Warszawy” nadawana uczniom klas 1 – 3 jest
trójstopniowa:
- żółta – stopień 1
- czerwona – stopień 2
- brązowa – stopień 3
4. Warunkiem otrzymania odznaki „Mały Przyjaciel Warszawy” w każdym
stopniu w przedszkolach i szkolnych oddziałach przedszkolnych jest
uczestnictwo dzieci w zajęciach o tematyce varsavianistycznej i
wykazanie się wiedzą z następujących tematów:
I.
Żółta Odznaka „Małego Przyjaciela Warszawy”
 Powstanie Warszawy – legenda o Warsie i Sawie.
 Herb Warszawy – legenda o Syrence.
 Zabytki Starego Miasta: Zamek Królewski, Kolumna
Zygmunta III Wazy, rynek staromiejski, Mury obronne.
 Moje przedszkole – nazwa dzielnicy, ulicy przy której
usytuowane jest przedszkole.
 Miejsca w Warszawie, w których dzieci mogą miło spędzić
czas.
 Warszawa w wierszach dla dzieci.
II.
Czerwona Odznaka „Małego Przyjaciela Warszawy”
 Legendy warszawskie – „Bazyliszek”, „Złota Kaczka”.
 Położenie Warszawy – region, rzeka.

 Najważniejsze zabytki Warszawy: Stare Miasto, Łazienki,
Wilanów.
 Warszawa stolicą Polski.
 Moje osiedle, moje przedszkole – nazwa dzielnicy, ulice w
najbliższym sąsiedztwie dziecka.
 Warszawa w wierszach i piosenkach dla dzieci.
 Instytucje kulturalne dla dzieci.
Wycieczki:
- po najbliższej okolicy,
- na Stare Miasto,
- do teatrów dziecięcych.
Mile widziane są spotkania z ludźmi, którzy opowiedzą dzieciom o
Warszawie, jej historii i dniu dzisiejszym.
Pracą samodzielną na obu poziomach wiekowych jest wykonanie
albumu, w którym znajdować się będą prace własne dzieci, zdjęcia z wycieczek
po Warszawie, ilustracje.
5. Warunkiem otrzymania odznaki „Mały Przyjaciel Warszawy” w każdym
stopniu, w klasach 1 – 3 jest uczestnictwo uczniów w zajęciach o
tematyce varsavianistycznej (mile widziane są Szkolne Koła Małego
Przyjaciela Warszawy) i wykazanie się wiedzą z następujących tematów:
I.
Żółta Odznaka Małego Przyjaciela Warszawy:
 Jak powstała Warszawa – legenda o Warsie i Sawie. Gród na
Bródnie.
 Herb Warszawy – legenda o Syrence.
 Zabytki Starego Miasta.
 Moja szkoła – nazwa ulicy, przy której znajduje się szkoła,
nazwa dzielnicy.
 Miejsca w Warszawie przyjazne dzieciom.
 Warszawa w twórczości dla dzieci.
Wycieczki:
- najbliższa okolica ucznia;
- Stare Miasto;
- Łazienki.

Praca samodzielna ucznia polega na wykonaniu albumu o
Warszawie.
II.

Czerwona Odznaka Małego Przyjaciela Warszawy:
 Legendy warszawskie – „Bazyliszek”, „Złota Kaczka”,
„Szabla króla Zygmunta” „Zbójcy”.
 Położenie geograficzne Warszawy – kraina geograficzna,
rzeka.
 Najważniejsze zabytki Warszawy: Stare Miasto, Łazienki,
Wilanów.
 Warszawa stolicą Polski.
 Moje osiedle, moja szkoła.
 Instytucje kulturalne Warszawy.
 Najbardziej znane pomniki Starego Miasta: Kolumna
Zygmunta III Wazy, Nike, Powstania Warszawskiego,
Małego Powstańca, Jana Kilińskiego.
Wycieczki:
- Stare Miasto,
- teatry dla dzieci
- muzea, Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Zamek Królewski
- spacery po dzielnicy.
Praca samodzielna ucznia:

1.
2.
3.
III.

Kontynuowanie pracy nad albumem,
Udział w konkursach o tematyce varsavianistycznej.
Gromadzenie materiałów do wykonywania gazetek tematycznych.
Brązowa Odznaka Małego Przyjaciela Warszawy:
 Legendy warszawskie: „Pustelnia trzech krzyży”,
„Czarodziejski jeleń i cudowne źródełko”, „Niedźwiedź,
który był kiedyś księciem”, „Kocur z kamienicy pod św.
Anną”.
 Podział administracyjny Warszawy.
 Warszawa stolicą Mazowsza i Polski.
 Zabytki Warszawy: Zamek Ujazdowski, Krakowskie
Przedmieście, Teatr Wielki, Królikarnia

 Warszawskie parki: Ogród Saski, park J.I. Paderewskiego,
Park Praski.
 Najbardziej znane pomniki Warszawy: Fryderyka Chopina,
Józefa Piłsudskiego, księcia Józefa Poniatowskiego, króla
Jana III Sobieskiego.
 Codzienne życie Warszawiaków.
 Miejsca Pamięci Narodowej.
 Ludzie zasłużeni dla rozwoju Warszawy.
Praca samodzielna ucznia:
1. Kontynuowanie prac nad albumem.
2. Udział w konkursach.
3. Wykonanie gazetki dotyczącej jednego z omawianych tematów.
Dopuszcza się możliwość wykonania gazetki w grupach
maksymalnie czteroosobowych.

