
 

VI GRA MIEJSKA 

    „Miasto moje, a w nim…”, 

 czyli Praga dawniej i dziś 
 

 

Organizator: XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy. 

Projekt współfinansowany w ramach XVI edycji  Warszawskich Inicjatyw 

Edukacyjnych. 

Termin: 20 czerwca 2022 r. godz. 8.30-13.00 

Uczestnicy: uczniowie warszawskich szkół średnich (w 4- osobowych grupach) 

 

 

Cele: 

- poznanie przeszłości Pragi, jej historii, zabytków i osobliwości; 

- zdobywanie interdyscyplinarnej wiedzy w czasie praktycznego poznawania różnorodnych praskich 

obiektów; 

- kształtowanie poczucia tożsamości mieszkańców Pragi oraz dumy lokalnej społeczności z budowania więzi 

z „małą ojczyzną”. 

Przebieg gry miejskiej: 

Gra polega na przejściu wyznaczonej przez organizatorów trasy i wykonaniu zadań związanych z 

przeszłością i specyfiką Pragi. W tym roku szczególną uwagę zwrócimy na wielokulturowość Pragi. Zadania o 

charakterze interdyscyplinarnym dotyczyć będą ważnych wydarzeń i postaci historycznych, zabytków 

architektury, obiektów przemysłowych oraz stylu i warunków życia mieszkańców. Każda z drużyn otrzyma 

zadania oraz dokładną instrukcję dotyczącą przebiegu trasy i punktów, do których należy dotrzeć. Każda 

drużyna powinna dysponować telefonem komórkowym z aparatem fotograficznym oraz aplikacją 

umożliwiającą odczytywanie kodów QR. Drużyny, które uzyskają najwięcej punktów, otrzymają nagrody. 

Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w czasie uroczystości zakończenia roku 

szkolnego,  24 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 w  budynku XIX LO im. Powstańców Warszawy. 

Zasady uczestnictwa: 

W grze miejskiej biorą udział 4-osobowe drużyny zgłoszone przez szkoły do dnia 15 czerwca 2022 r. (fax  22/ 

8103829; email: lo19@edu.um.warszawa.pl). Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów (wzór 

zgłoszenia w załączeniu). Pisemne zgody rodziców na udział uczniów w grze przygotowują Opiekunowie 

zespołów zgodnie z obowiązującymi wzorami w macierzystych szkołach. 

Informacji udzielają:      Izabela Michalak, 603-643-067, izabelami@wp.pl; 

   Katarzyna Wolska, 602-652-710, kwolska1@wp.pl;  
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ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W VI GRZE MIEJSKIEJ 

„Miasto moje, a w nim…”,  czyli Praga dawniej i dziś 
 

 

Nazwa szkoły 

_______________________________________________________________________________________ 

Adres szkoły 

_______________________________________________________________________________________ 

Imię i nazwisko nauczyciela 

______________________________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy 

______________________________________________________________________________________ 

e-mail 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Imiona i nazwiska uczniów 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

 

 

            Podpis nauczyciela 

_______________________ 

 

Prosimy o przesłanie do dnia 15 czerwca 2022 r.  

(fax 22/ 8103829; email: lo19@edu.um.warszawa.pl). 
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