SZKOLNA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI
„SZAU”
Program wspierania aktywności, rozwijania zdolności, talentów
i zainteresowań uczniów klas I – III

Cele:
1. Indywidualizowanie jednostkowego procesu autodydaktycznego ucznia
oraz stymulowanie jego rozwoju.
2. Rozbudzanie i kształtowanie
intensywnej pracy.

zainteresowań,

motywowanie

do

3. Kształtowanie osobowości ucznia poprzez wzmacnianie wiary w siebie
oraz nauczanie umiejętności przezwyciężania trudności.
4. Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.
5. Zachęcanie zarówno do samodzielnej pracy, jak i do twórczej współpracy
z rówieśnikami podczas realizacji zadań.
6. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów
edukacyjnych.
7. Rozwijanie zainteresowań najbliższą okolicą, jej historią, przyrodą,
budzenie poczucia tożsamości z miejscem zamieszkania.

Sposób realizacji:
1. Uczniowie realizują wybrane zadania zdobywając kolejne Odznaki.
2. Wszystkie zrealizowane zadania dokumentują w założonym jednorazowo
Zeszycie Zdobywcy (zeszyt 96 kartkowy w kratkę).
3. Po wykonaniu trzech zadań z wybranej kategorii otrzymują brązową
Odznakę, sześciu – srebrną a dziewięciu z jednej kategorii – złotą.
4. Realizacja zadań i zdobywanie odznak odbywa się na przestrzeni trzech lat w
cyklach: semestr, rok szkolny, a odznaki przyznaje Kapituła SZAU w
czerwcu i lutym.
5. Raz w tygodniu, w wyznaczonym dniu, uczniowie potwierdzają wykonanie
zadań
u
opiekuna
zadania,
który
dokonuje
wpisu
w Książeczce Odznak (mały zeszycik).
6. Zaliczenie wykonanych zadań odbywa się poprzez zaprezentowanie
zdobytych umiejętności (ustne lub pisemne), pokazanie przygotowanych prac
czy też zebranych potwierdzeń (bilety wstępu, pieczątki, fotografie, foldery,
itp.) zgromadzonych w Zeszycie Zdobywcy.
7. Uczeń ma jedynie dwukrotną możliwość zaliczenia wybranego zadania.
8. Każdy
uczeń
samodzielnie
pilnuje
i dokonywania wpisów do Książeczki.

terminowości

zgłaszania

9. W przypadku zagubienia Książeczki czy Zeszytu Zdobywcy należy jeszcze
raz przedłożyć wykonane prace i zaliczyć zadania (chyba, że nauczyciel
zdecyduje inaczej).
10. Opiekunowie zadań w styczniu i maju przekazują Kapitule SZAU listę
uczniów, którzy zrealizowali zadnia – trzy, sześć lub dziewięć przewidziane
dla poszczególnych odznak.
11. Kapituła Szkolnej Akademii Umiejętności nadaje odznaki: brązową, srebrną
i złotą, przy czym ma prawo dokonania weryfikacji realizowanych zadań
poprzez rozmowę z uczniem czy obejrzenie jego dokonań.
12. Wskazane jest realizowanie niektórych zadań wspólnie z kolegami.

1. „ELEGANCIK”

4. „MAŁY POWSTANIEC”

7. „MIŁOŚNIK SZTUKI”

p. Nina Dziura

p. Renata Świderska

p. Gabriela Kowalska

2. „EUROPEJCZYK”

5. „MIŁOŚNIK MAZOWSZA”

8. „MŁODY TECHNIK”

p. Małgorzata Gutowska

p. Ewa Goc

p. Ilona Piotrowska

3. „LEGENDZIAK”

6. „MIŁOŚNIK MUZYKI”

9. „PRZYRODNIK”

p. Bogumiła Kołodziejska

p. Joanna Pyszycka

p. Anna Kawczyńska

10. „SPORTOWIEC”

11. „WARSZAWIAK”

12. „ZOOLOG”

p. Kamila Mańkowska

p. Agata Dąbrowska

p. Izabela Górecka

ODZNAKA 1 – „ELEGANCIK”
1. Zna podstawowe zasady savoir vivre, potrafi kulturalnie zachowywać się
podczas spożywania posiłków, wobec dorosłych i kolegów.
2. Dba o kulturalne wysławianie się, używa „czarodziejskich słów”, słucha
uważnie innych, nie przerywa.
3. Ubiera się stosownie do sytuacji, czysto i schludnie, wie jak odpowiednio
zachowywać się w miejscach publicznych.
4. Regularnie korzysta z biblioteki, przeczytał 5 dowolnych książek (poza
lekturami), zapisał ich tytuły i autorów.
5. Chętnie chodzi do miejsc związanych z kulturą. Był przynajmniej raz w
muzeum, kinie, teatrze, galerii.
6. Opisał wizytę w dowolnym miejscu (muzeum, kino, galeria, teatr) i zachęcił
do niej kolegów.
7. Stosuje się do regulaminu zachowania w szkole, przestrzega zasad
obowiązujących w klasie, na korytarzu, w świetlicy. Pamięta o
bezpieczeństwie swoim i kolegów.
8. Wywiązuje się systematycznie (min. 4 miesiące) z domowych obowiązków,
dba o porządek w swoim pokoju, na biurku.
9. Wysłuchał koncertu muzycznego, zna jego tytuł i autora, zainspirowany
muzyką wykonał dowolną pracę plastyczną.

ODZNAKA 2 – „EUROPEJCZYK”
1. Zna nazwy wszystkich kontynentów, ich położenie, cechy charakterystyczne,
potrafi wskazać je na mapie czy globusie.
2. Zna nazwy 5 państw europejskich i ich stolice.
3. Wskazuje Polskę na mapie Europy, największe miasta (pięć) i rzeki (trzy),
zna sąsiadów naszego kraju i ich stolice.
4. Zna symbole Polski (hymn, godło i flagę) oraz Unii Europejskiej (flagę i
rozpoznaje melodię hymnu). Śpiewa wszystkie zwrotki „Mazurka
Dąbrowskiego”.
5. Rozumie ideę powstania Unii Europejskiej, wie od kiedy Polska do niej
należy.
6. Przygotował album lub prezentację „Pięciu Cudów Polski”, którymi możemy
szczycić się w Europie (zabytki, przyroda, krainy geograficzne, postacie i
wydarzenia historyczne, itp.).
7. Wie, gdzie znajduje się siedziba Unii Europejskiej.
8. Zna nazwy 5 zabytków kultury europejskiej, wie, gdzie się znajdują,
rozpoznaje je na fotografii, zna 5 osób związanych z historią i kulturą
Europy.
9. Wykonał plakat (format A3) prezentujący dowolny kraj europejski, jego
kulturę, obyczaje, zabytki, sławnych ludzi, kuchnię, itp.

ODZNAKA 3 – „LEGENDZIAK”
1. Zna tytuły i treść 5 legend związanych z Warszawą, wie czym różni się
legenda od baśni.
2. Wykonał ilustracje do 3 wybranych legend.
3. Odwiedził 5 miejsc związanych z warszawskimi legendami, przygotował
dowolną relację z wycieczki (pisemne sprawozdanie, fotografie lub rysunki).
4. Napisał bardzo starannie szczegółowy plan wydarzeń wybranej legendy.
5. Sfotografował lub wykonał rysunki 5 wizerunków syrenek, znajdujących się
w Warszawie.
6. Zna postać Krystyny Krahelskiej i najważniejsze fakty z jej życia.
7. Wie, od kiedy Warszawa jest stolicą Polski, jaki król jest związany z tym
wydarzeniem, gdzie znajduje się jego pomnik. Zna nazwy dawnych stolic
Polski i wskazuje je na mapie.
8. Był trzy razy na Starym Mieście, spacerował wokół Barbakanu, po
Krakowskim Przedmieściu, był na Rynku i na Placu Zamkowym, potrafi
wskazać te miejsca na planie Warszawy i opowiedzieć, jak wyglądają.
9. Widział pomnik Jana Kilińskiego, wie z jakim wydarzeniem historycznym
jest związany.

ODZNAKA 4 – „MAŁY POWSTANIEC”
1. Zna najważniejsze fakty związane z II wojną światową (początek i koniec,
strony walczące, finał).
2. Wie, kiedy i dlaczego wybuchło Powstanie Warszawskie, kiedy się
skończyło, ile trwało, kto w nim walczył.
3. Wysłuchał 10 pieśni powstańczych, zna ich tytuły, nauczył się i zaśpiewał 3
dowolne.
4. Był w Muzeum Powstania Warszawskiego i na Kopcu Powstania
Warszawskiego (ul. Bartycka – najlepiej w sierpniu i wrześniu, płonie wtedy
ognisko na szczycie).
5. Oglądał albumy lub fotografie w Internecie pokazujące zniszczoną w czasie
wojny Warszawę.
6. Zapalił znicz przy Pomniku Małego Powstańca, wie, gdzie on się znajduje.
7. Odwiedził 5 Miejsc Pamięci Narodowej w swojej okolicy. Przygotował
relację z wycieczki (zdjęcia lub rysunki, pisemne sprawozdanie) i opisał
upamiętnione tam wydarzenia.
8. Odwiedził mogiły powstańcze na Powązkach Wojskowych.
9. Podaje nazwiska 5 osób związanych z Powstaniem Warszawskim, zna ich
rolę w tym wydarzeniu.

ODZNAKA 5 – „MIŁOŚNIK MAZOWSZA”
1. Potrafi wskazać na mapie Polski Nizinę Mazowiecką, miasta i rzeki ważne
dla tego regionu (po trzy).
2. Zna nazwiska 10 ludzi związanych Mazowszem (królów, muzyków,
polityków, malarzy, sportowców, itp.).
3. Był w Muzeum Etnograficznym, zwiedził jeden skansen wsi mazowieckiej
(Maurzyce k. Łowicza, Sierpc, Granica).
4. Wykonał prace plastyczne prezentujące łowicki strój ludowy i wycinankę
łowicką.
5. Zna 10 polskich obrzędów ludowych i zwyczajów związanych z porami roku
lub obchodzonymi świętami.
6. Opisał w punktach 10 zwyczajów i tradycji, które kultywuje się do dziś w
jego rodzinie.
7. Wysłuchał 5 melodii lub piosenek związanych z Mazowszem i Warszawą,
śpiewa jedną wybraną piosenkę o Warszawie.
8. Zwiedził jedno miasto położone na Mazowszu (Sochaczew, Łowicz, Czersk,
Góra Kalwaria, Płock, Ciechanów, Pułtusk, itp.), zna jego zabytki i historię.
Przygotował relację z tej wycieczki (rysunki lub fotografie i pisemne
sprawozdanie).
9. Był w Kampinoskim Parku Narodowym, zna charakterystyczne rośliny i
zwierzęta żyjące w tym parku.

ODZNAKA 6 – „MIŁOŚNIK MUZYKI”
1. Wie kim był Fryderyk Chopin, zna ważne fakty z jego życia.
2. Wysłuchał 3 utwory tego kompozytora, zna ich nazwy.
3. Odwiedził trzy miejsca w Warszawie związane z Chopinem (np. Salonik
Chopinów, kościół Św. Krzyża, Łazienki Królewskie).
4. Wybrał się na wycieczkę w okolice Starego Miasta szlakiem
multimedialnych „Ławeczek Chopina”, wysłuchał prezentowane tam
melodie (15).
5. Zwiedził Muzeum Chopina.
6. Był w Żelazowej Woli i ew. w kościele w Brochowie. Przygotował relację z
tej wycieczki (rysunki lub fotografie i pisemne sprawozdanie).
7. Wysłuchał „na żywo” koncertu Chopina (np. w Żelazowej Woli, w
Łazienkach Królewskich, w Filharmonii Narodowej).
8. Wykonał dowolną pracę plastyczną inspirowaną życiem i twórczością
kompozytora.
9. Przygotował prezentację o Fryderyku Chopinie, zaprezentował ją kolegom
(w klasie lub w świetlicy).

ODZNAKA 7 – „MIŁOŚNIK SZTUKI”
1. Zwiedził 5 kościołów (lub innych budowli) w okolicy Starego Miasta,
zapisał ich nazwy i styl architektury, w którym zostały wybudowane.
2. Obejrzał 3 wystawy obrazów lub innych dzieł sztuki (np. w Zachęcie,
Muzeum Narodowym, Kordegardzie, Królikarni, Pałacu w Wilanowie).
3. Wykonał „replikę” dzieła, które go zafascynowało, zna jego tytuł i autora.
4. Obejrzał na Krakowskim Przedmieściu wyeksponowane obrazy Bernardo
Bellotto zwanego Canaletto i porównał je z istniejącymi budowlami. Wie, ile
ich jest i za czasów którego polskiego króla powstały.
5. Widział 5 pomników postaci historycznych, wie, gdzie się znajdują w
Warszawie i kogo przedstawiają.
6. Zna nazwiska 5 polskich malarzy lub tworzących w Polsce, potrafi wymienić
ich najsłynniejsze dzieła i rozpoznać je na fotografii (np. Jan Matejko,
Stanisław Wyspiański, Józef Chełmoński, Witkacy, Canaletto, Marcello
Bacciarelli)
7. Oglądał album z biblioteki szkolnej, zawierający reprodukcje obrazów i
innych dzieł sztuki lub zwiedził wirtualne muzeum w Internecie.
8. Wykonał 5 dowolnych prac plastycznych w różnych technikach.
9. Uczestniczył w profesjonalnych warsztatach plastycznych (w muzeum, na
festynie, w domu kultury, itp.), wykonał prezentowaną tam pracę plastyczną.

ODZNAKA 8 – „MŁODY TECHNIK”
1. Był w Muzeum Techniki, Muzeum Kolejnictwa i Centrum Nauki
„Kopernik”, narysował i opisał eksponat, który go zainteresował.
2. Potrafi bezpiecznie korzystać z urządzeń elektrycznych.
3. Wykonał eksperyment lub eksponat techniczny, według przygotowanego
planu i zaprezentował go kolegom (w klasie, w świetlicy) lub rodzicom.
4. Sprawnie posługuje się komputerem, korzysta z programów edukacyjnych i
Internetu podczas odrabiania prac domowych.
5. Opisał wynalazek, który na przestrzeni dziejów ułatwił życie ludziom.
6. Zna sposób działania wybranego sprzętu lub urządzenia elektrycznego.
7. Potrafi wymienić nazwiska 5 wynalazców
dokonali.

i opisać odkrycia, których

8. Wie, kim był Leonardo da Vinci, zna jego dokonania, przygotował o nim
plakat (format A3) lub o innym wybranym wynalazcy.
9. Zna alternatywne źródła energii, wie, jak i dlaczego należy oszczędzać
energię elektryczną.

ODZNAKA 9 – „PRZYRODNIK”
1. Wykonał zielnik z 20 zasuszonymi i opisanymi roślinami rosnącymi w
najbliższej okolicy (liście drzew, krzewów, trawy, zioła, chwasty, itp.).
2. Wie, czym różnią się od siebie drzewa, krzewy i rośliny zielne, potrafi
wymienić warzywa, owoce, zboża, rośliny okopowe i oleiste (po 5) rosnące
w Polsce.
3. Rozpoznaje 20 drzew i krzewów po liściach, owocach lub nasionach.
4. Zna nazwy 10 roślin chronionych, wie, gdzie występują na terenie Polski.
5. Był w Puszczy Kampinoskiej, wie, gdzie znajduje się Kampinoski Park
Narodowy i dlaczego został utworzony.
6. Zwiedził (do wyboru jedno miejsce): Muzeum Puszczy Kampinoskiej w
Granicy, Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie,
Ogród Botaniczny w Powsinie lub w Alejach Ujazdowskich. Sporządził
relację z tej wycieczki (pisemne sprawozdanie, rysunki lub fotografie).
7. Wykonał plakat (format A3) o dowolnym Pomniku Przyrody, z krótkim
opisem i mapką przedstawiającą lokalizację.
8. Wykonał dowolną pracę plastyczną wykorzystując materiał przyrodniczy
(liście, trawy, patyki, kasztany, żołędzie).
9. Hoduje samodzielnie roślinę w domu – od nasiona.

ODZNAKA 10 – „SPORTOWIEC”
1. Był na 5 różnych placach zabaw dla dzieci, spędził tam aktywnie
przynajmniej godzinę.
2. Wie, dlaczego aktywność fizyczna jest ważna dla rozwoju dziecka i jak
należy zachowywać się bezpiecznie podczas zabaw sportowych.
3. Zna nazwy 5 klubów sportowych związanych z Warszawą i uprawiane w
nich dyscypliny sportowe.
4. Regularnie (min. 6 miesięcy) uprawiał wybraną dyscyplinę sportową, zna jej
podstawowe zasady.
5. Zna sylwetki 5 polskich sportowców, którzy osiągnęli sukces w uprawianej
dyscyplinie sportowej.
6. Przygotował plakat (format A3) o wybranym zawodniku lub drużynie
sportowej.
7. Był trzykrotnie na wycieczce sportowej, biegał, jeździł na rowerze, rolkach,
nartach, łyżwach.
8. Zwiedził Muzeum Sportu i Turystyki, zna historię i ideę Igrzysk
Olimpijskich.
9. Uczestniczył w wydarzeniu sportowym – meczu, zawodach, przygotował z
niego krótką relację.

ODZNAKA 11 – „WARSZAWIAK”
1. Potrafi wskazać Warszawę na mapie Polski, wie nad jaką leży rzeką i w
jakiej krainie geograficznej.
2. Wie, od kiedy Warszawa jest stolicą Polski, jaki król związany jest z tym
wydarzeniem, zna 2 legendy opowiadające o powstaniu Warszawy.
3. Był w 3 muzeach związanych z historią Warszawy (Zamek Królewski, Pałac
na Wyspie w Łazienkach Królewskich, Pałac w Wilanowie, Muzeum
Historyczne m. st. Warszawy, Muzeum Powstania Warszawskiego).
4. Zwiedził Stare Miasto, Trakt Królewski, Łazienki Królewskie, Wilanów, był
na 30 piętrze w PKiN, przygotował relację z tej wycieczki (pisemne
sprawozdanie, rysunki lub fotografie).
5. Wie, gdzie mieszka Prezydent RP, gdzie obraduje Sejm i urzęduje Prezydent
Warszawy.
6. Widział zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza, zna ideę jego
powstania.
7. Wykonał pracę plastyczną przedstawiającą najpiękniejsze miejsce w
Warszawie, opisał je i uzasadnił swój wybór.
8. Odwiedził 3 miejsca w Warszawie przyjazne dzieciom, zaznaczył je na
planie miasta i polecił kolegom.
9. Zna sylwetki 5 osób związanych z historią naszej stolicy, spisał 5 ważnych
wydarzeń historycznych mających miejsce w Warszawie.

ODZNAKA 12 – „ZOOLOG”
1. Przygotował album, w którym przedstawił minimum 10 wybranych zwierząt
(np. dinozaury, ptaki, owady). Wykonał samodzielnie rysunki i opisał je.
2. Był w Ogrodzie
zainteresowało.

Zoologicznym,

opisał

jedno

zwierzę,

które

go

3. Systematycznie (min. 6 miesięcy) i prawidłowo opiekuje się zwierzątkiem
domowym lub dokarmia ptaki zimą. Posiada podstawowe informacje o
swoim zwierzęciu lub ptakach, które dokarmia (pokarm, gatunki, itp.).
4. Wykonał dowolną pracę plastyczną przedstawiającą ulubione zwierzę.
5. Zna nazwy 10 zwierząt chronionych, wie, w jakim regionie Polski
(rezerwacie, parku narodowym) żyją.
6. Potrafi wymienić nazwy 5 zwierząt pożytecznych – sprzymierzeńców
człowieka i 5 szkodników, zna ich rolę w środowisku.
7. Zwiedził 3 wybrane muzea (np. Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w
Łazienkach Królewskich, Muzeum Ziemi PAN – ul. Na Skarpie, Muzeum
Ewolucji PAN w PKiN, Muzeum Geologiczne – ul. Rakowiecka).
8. Zna różnice w budowie ssaków i ptaków, wymienia nazwy zwierząt
hodowlanych.
9. Widział 5 dzieł sztuki (obrazy, rzeźby, arrasy, itp.), na których
przedstawiono zwierzęta. Potrafi o nich opowiedzieć (np. gdzie się znajdują,
co przedstawiają, kto je stworzył).

