102. rocznica odzyskania
przez Polskę
niepodległości.
Muzeum Historii Polski

ZORGANIZOWANA
AKTYWNOŚĆ W ŚRODOWISKU
05.11.2020

Historia odzyskania
niepodległości
11 listopada obchodzimy Dzień Niepodległości. W 1918 roku
Polska po 123 latach zaborów ponownie pojawia się na mapie
Europy. Oczywiście sam proces odzyskiwania niepodległości był
znacznie dłuższy i bardziej skomplikowany, a data 11 listopada
jest umowna, aby upamiętnić wydarzenia sprzed ponad 100 lat.
O historii odzyskiwania niepodległości dowiecie się z poniższego
filmu:
https://www.youtube.com/watch?v=x-iZipzhUv4&t=394s

polskie symbole narodowe
W dniu 11 listopada szczególnie pamiętamy o polskich
symbolach narodowych, wykorzystując je i dekorując nimi
nasze domy, ulice, samochody. Obejrzyjcie krótką animację i
wypiszcie, jakie mamy w Polsce symbole narodowe i jak
wyglądają:
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3.............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
https://www.youtube.com/watch?v=VWvFQdue2WY

polskie symbole narodowe
Więcej informacji o polskich symbolach narodowych znajdziecie
w materiałach już dostępnych na naszej stronie internetowej.
Polskie symbole narodowe, wykonanie flagi i godła:
http://odpirson.otwartedrzwi.pl/wpcontent/uploads/2020/04/Pracownia-r%C4%99kodzielnicza24.-POLSKIE-SYMBOLE-NARODOWE.pdf
Kotyliony:
http://odpirson.otwartedrzwi.pl/wpcontent/uploads/2020/04/Pracownia-r%C4%99kodzielnicza25.-KOTYLIONY.pdf
O symbolach narodowych w Muzeum Historii Polski:
https://muzhp.pl/pl/p/372/symbole-narodowe

Muzeum historii polski
Muzeum przedstawia najważniejsze wątki polskiej historii –
państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki
wolności – tradycji parlamentarnych, instytucji i ruchów
obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Obejmuje to
m.in. fenomen republiki szlacheckiej, powstania narodowe,
dzieje „Solidarności” i dwukrotną odbudowę niepodległej
Rzeczypospolitej w XX wieku.
Muzeum prowadzi działania edukacyjne i kształtuje nowoczesną
wrażliwość patriotyczną, przyczynia się do kształtowania
obywateli świadomych tradycji i otwartych na świat. Ważnym
tego aspektem jest świadomość powiązania
polskich dziejów z historią innych narodów Europy, szczególnie
tych, które żyły na obszarze dawnej Rzeczypospolitej.
Muzeum udostępnia swoje zbiory w formie on-line, można tam
znaleźć także audiobooki, quizy historyczne, lekcje muzealne.
Zachęcam do zapoznania się z ofertą:
https://muzhp.pl/pl/p/247/muzeum-online

15. przystanek niepodległość
RAZEM Z MUZEUM HISTORII POLSKI ZAGRAJ NA 15. PRZYSTANKU
NIEPODLEGŁOŚĆ I UDAJ SIĘ W PODRÓŻ DO ZŁOTYCH LAT RADIA!
W tym roku główną atrakcją 15. edycji Przystanku jest gra online „Tak
zmienił się świat”, której rozgrywki będą odbywać się w dniach 11-15
listopada 2020. Zagrać można będzie od 11 listopada poprzez
aplikację internetową przystanekniepodleglosc.muzhp.pl.
Tematem przewodnim gry będą przemiany komunikacyjne i
kulturowe na początku XX wieku, a celem pokazanie, jak radio
zmieniło życie społeczeństwa i w jaki sposób dzięki nowoczesnej
technice otworzyła się dostępność informacji, oferty edukacyjnej,
kulturalnej i sportowej w okresie dwudziestolecia
międzywojennego.Uzupełnieniem gry będzie dostępny na stronie
MHP quiz tematyczny „Co Ty wiesz o radiu?”, a dla mieszkańców
Warszawy przestrzenna wystawa w Ogrodzie Saskim poświęcona
historii radia w II RP, będąca jednocześnie rozszerzeniem gry online
„Tak zmienił się świat”.
Więcej o grze i jej zasadach na stronie Muzeum:
https://muzhp.pl/pl/c/2370/15-przystanek-niepodleglosc
https://www.youtube.com/watch?v=Na8k9eNY1WU

bieg niepodległości
W białych i czerwonych koszulkach „okrążymy” wspólnie Polskę!
Bieg Niepodległości odbędzie się w tym roku w dniach 11-15
listopada, ale z uwagi na pogarszającą się sytuację
epidemiologiczną i ograniczenia z nią związane nie będzie miał
formuły biegu masowego z 10 km trasą.
- Przez wiele lat, aż do tego roku, tysiące biegaczy tworzyły
symboliczną żywą biało-czerwoną flagę na ulicach stolicy – mówi
Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Ale to nie
oznacza, że nie można świętować! Wręcz przeciwnie, zachęcamy do
biegowej aktywności w swoich rodzinnych stronach, w małych
grupach lub drużynach, lecz z zachowaniem wszelkich środków
bezpieczeństwa, przestrzegając reżimu sanitarnego. Zachęcam, aby
pobiec w koszulkach z poprzednich edycji biegu i – jeśli to możliwe
– wspólnie z innymi osobami stworzyć tam, gdzie akurat się będzie,
małe, „żywe” flagi Polski – podkreśla wiceprezydent Kaznowska.
W Biegu Niepodległości w 2020 r. mogą wziąć udział wszyscy
bez względu na wiek i poziom wytrenowania. Nie obowiązuje
żaden konkretny dystans. Mile widziany jest bieg w jednej z
koszulek z poprzednich edycji Biegu Niepodległości (tradycyjnie
białej lub czerwonej) oraz stworzenie wspólnie z innymi
biegaczami „żywej” biało-czerwonej flagi na chodniku, placu, w
lesie, na bieżni, itp. AKTYWNA WARSZAWA czeka na relacje z
trasy
(zdjęcia,
wideo,
etc.)
z
hashtagiem
#biegniepodleglosci2020 na facebookowym wydarzeniu.

ZADANIA I QUIZY
Zapraszam Was do rozwiązania zadań i quizów on-line.
Wystarczy skopiować odpowiedni link.
Wpisywanie brakujących słów hymnu:
https://learningapps.org/watch?v=pfekbeosk20
Patriotyczne memory:
https://learningapps.org/watch?v=p0bpttuw220
Quiz wiedzy:
https://learningapps.org/watch?v=prk6pwnda20

