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Tytuł projektu:   „Panowie i Panie. Oto prażanie!” – edycja Praga Południe 
 
Termin realizacji:  czerwiec  – listopad 2019 
 
Uczestnicy projektu: 

 pracownicy szkół podstawowych (wychowawcy świetlic, edukatorzy, pracownicy bibliotek)  
oraz instytucji kulturalno-oświatowych na Pradze Południe  

 uczniowie praskich szkół podstawowych / uczestnicy zajęć prowadzonych przez praskie 
instytucje kulturalno-oświatowe. 

 seniorzy związani z klubami Złotego Wieku  

 mieszkańcy Pragi Południe – uczestnicy warsztatów rodzinnych  
 
Ogólny opis projektu: 
 
Projekt ma na celu promowanie postaw patriotycznych oraz upamiętnienie dziejów ojczystych 
I przywracanie pamięci lokalnej poprzez odkrywanie historii "małych ojczyzn" i jej zasobów 
źródłowych. Działania projektowe realizowane przez Fundację Edu & More obejmują: 

 opracowanie 1 gry edukacyjnej: “Panowie i Panie. Oto prażanie!” poświęconej osobom, które 
urodziły się, mieszkały, pracowały i zasłużyły dla dzielnicy Praga Południe, jak również w 
historii Polski (50 kart, nakład 700 szt.), 

 realizacja 1 warsztatu dla łącznie 25 wychowawców świetlic, edukatorów i pracowników 
bibliotek doskonalących sztukę opowiadania historii i performatywnego czytania oraz 
wykorzystaniu gry “Panowie i Panie. Oto prażanie” podczas zajęć i warsztatów kulturalno-
edukacyjnych, 

 realizację zajęć przez uczestników warsztatów na podstawie gry w praskich instytucjach 
kulturalno-oświatowych / opiekuńczych, 

 realizację rodzinnych warsztatów  poświęconych grze “Panowie i Panie. Oto prażanie” dla 
mieszkańców Pragi-Południe. 

 
Bezpłatne egzemplarze gry trafią bezpłatnie do świetlic i bibliotek wszystkich szkół 
podstawowych na Pradze Południe oraz innych instytucji edukacyjno-oświatowych 

i organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją. 
 
Edukacyjna gra karciana z historycznymi zagadkami to świetna zabawa, a zarazem lekcja historii 
w atrakcyjnej formie. Czas spędzony na świetlicy jest doskonałą okazją do uzupełnienia wiedzy 
historycznej na którą nie ma miejsca w podstawie programowej. Zaletą gry jest łatwość jej użycia 
w sytuacji kiedy obecność dzieci i czas przebywania w świetlicy są zmienne. Gra zainspiruje do 
odkrywania historii wybitnych prażan. Oprócz walorów edukacyjnych, zachęca do rozwijania 
tożsamości lokalnej. Buduje i pogłębia przywiązanie do postaci i miejsc stanowiących naturalne 
środowisko rozwojowe. Poprzez kontakt z wybitnymi życiorysami promuje postawy i wartości 
prospołeczne. Dzieci wprowadzone w opowieść o wybranym bohaterze, dzięki pytaniom, niczym 
detektywi odkrywają dalsze fragmenty jego biografii. Taka aktywność pozwala zdobyć wiedzę, 
pogłębić świadomość na temat lokalnych tradycji oraz lepiej zrozumieć i upamiętnić historię 
najbliższego otoczenia.  
 
Gra będzie też bazą do upamiętniania praskich bohaterów wśród mieszkańców Pragi Południe 
podczas innych wydarzeń w zaplanowanych projekcie (warsztaty, zajęcia z użyciem gry). 
Warsztaty twórczego czytania i sztuki opowieści dla nauczyciela doskonalą umiejętności 
przydatne i wykraczające poza projekt. 
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Zaletą projektu jest jego łatwa skalowalność - można go rozszerzać o kolejne postaci lub 
wydarzenia historyczne. Karty będzie można wykorzystać na różne sposoby. To atrakcyjne 
narzędzie dydaktyczne np. baza dla innych gier lub punkt wyjścia do zabaw darmowych, 
językowych czy domowych. W przyszłości można opracować do niej pakiet dodatków utrwalający 
znajomość postaci i faktów historycznych omawianych w grze np. zestaw łamigłówek, quizów 
wiedzy, krzyżówek i zabaw grafomotorycznych, które mogą zostać sprawnie wykorzystane 
podczas pracy w świetlicach i na lekcjach wychowawczych czy przedmiotowych. 
 
Doświadczenia i wnioski z projektu zrealizowanego dla dzielnicy Praga Północ:  
 
Realizacja podobnego projektu w 2018 roku dla dzielnicy Pragi-Północ wskazała, że zostało 
stworzone proste w użyciu, inspirujące narzędzie edukacyjne do odkrywania lokalnej historii. 
Potencjał edukacyjny, wychodzący poza czytanie zagadek, został sprawdzony podczas 
warsztatów rodzinnych oraz zajęć z dziećmi w szkołach podstawowych oraz świetlicach 
środowiskowych. Na podstawie zagadek i historii zawartych na kartach gry nauczyciele planowali 
wiele innych aktywności np. tworzenie własnych opowieści, przygotowanie gry terenowej, pokoi 
zagadek, granie w kalambury, zadania logiczne, plastyczne i ruchowe.  Nauczycielka 
bibliotekarka SP 395, w ankiecie ewaluacyjnej podkreśliła, że dzieci były zadziwione, że tak wielu 
znakomitych ludzi żyło i pracowało dla Pragi Północ.  SP nr 127 planuje rozszerzyć karty o 
dodatkowe, a także na bazie kart przygotować wystawę z okazji 100-lecia jubileuszu szkoły. 
Przedstawicielka stowarzyszenia Serduszko, uczestnicząca w warsztatach rodzinnych  
z 5 podopiecznych, podkreśliła, że warsztaty były bardzo interesujące dla dzieci, które zazwyczaj 
niełatwo zaangażować w dłuższe zajęcia edukacyjne. Nauczyciele i edukatorzy zrealizowali 
zajęcia z użyciem gry w  10 szkołach / instytucjach kulturalno-oświatowych i opiekuńczych. 
Zajęcia odbyły się we wszystkich szkołach podstawowych uczestniczących w projekcie oraz w 
Ognisku Wychowawczym Praga, Świetlicy Środowiskowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i VIII 
Ogrodzie Jordanowskim, który zorganizował dwa wydarzenia – Escape room z wykorzystaniem 
kart gry – jedno wydarzenie dla dzieci oraz drugie - dla nauczycieli i edukatorów. Ankiety 
wypełnione przez prowadzących zajęcia wskazują, że karty umożliwiają nabycie wiedzy o 
zasłużonych prażanach (100% pozytywnych odpowiedzi), mają potencjał edukacyjny – 
umożliwiają zaplanowanie  i zrealizowanie różnych aktywności (100 pozytywnych odpowiedzi), a 
edukatorzy będą używać gry w przyszłości (blisko 90% pozytywnych odpowiedzi). Ankiety 
wskazują, że karty i opisane w nich historie stanowią źródło inspiracji do innych twórczych 
aktywności, można je wykorzystać na różne sposoby.   
 

 
 


