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Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  

Zapisy na formy doradztwa poprzez Internetowy System Obsługi Szkoleń (ISOS) 

 www.cdnkonin.pl (zakładka DORADZTWO) 

Lp.  
Tematyka 

Termin/godzi
na 

Forma  Prowadzący 

1 Polskie symbole narodowe w przestrzeni 
szkolnej 

2021-05-04 
15.30- 16.30 

webinar na platformie MS 
Teams 
Link dostępu do lekcji - po 
zalogowaniu się w systemie 
ISOS - https://tiny.pl/rsb95  
 

prof. UAM dr hab. 
Piotr Gołdyn 
 

2 Dumni z polskiej flagi – sportowcy i kibice  
Konspekt i materiały - “Dumni z polskiej flagi – 

sportowcy i kibice” - dostępny pod  linkiem 
https://tiny.pl/rs4w3  

2021-05-06  
godz. 11:40 

lekcja otwarta na platformie 
Microsoft Teams. 
Link dostępu do lekcji - po 
zalogowaniu się w systemie 
ISOS - https://tiny.pl/rs8vn  
 

Anna Kamińska 

3 Duma mnie rozpiera - Dzień Flagi 
Materiały - https://tiny.pl/rsnkj 
lub 
http://linoit.com/users/Ankar/canvases/Dzie
%C5%84%20Flagi%20-%202%20maja  
 

2021-04-29 
godz. 9.50 

lekcja otwarta na platformie 
Microsoft Teams 
Link dostępu do lekcji - po 
zalogowaniu się w systemie 
ISOS - https://tiny.pl/rs8vc  
 

Anna Berdzińska 

4 Niezbędnik Polaka - lekcja patriotyzmu w 
edukacji wczesnoszkolnej  
Uczestnicy lekcji otrzymają materiał 
szkoleniowy: nagranie wideo do wykorzystania 
w pracy własnej, kartę wyzwań dla ucznia 

2021-05-04 
godz. 16:00 

lekcja otwarta na platformie 
Google Classroom 
Link dostępu do lekcji - po 
zalogowaniu się w systemie 
ISOS - https://tiny.pl/rs8z9  
 

Beata Kubsik  

5 Polska to mój dom- utrwalenie symboli 
narodowych 

2021-05-04 
godz.16:00 

zajęcie otwarte na platformie 
Google Classroom, po 
zalogowaniu się w systemie 
ISOS - https://tiny.pl/rs8bm   

Katarzyna Krygier 
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Uczestnicy otrzymują scenariusz zajęć 
zawierający propozycje działań oraz materiały 
dodatkowe związane z tematyką 
 

 

6 Majowe święta Polaków - kształtowanie 
patriotycznych wartości i postaw uczniów. 
Realizacja zadań programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły  

2021-05-05 
godz.16:00 

doradztwo problemowe  
Google Classroom 
Link dostępu do spotkania - po 
zalogowaniu się w systemie 
ISOS - https://tiny.pl/rsv5g  
 

Mariola Felczyńska 

  7 Ojczyzna wpisana w mandalę – analiza i 
interpretacja wiersza T. Różewicza „Oblicze 
ojczyzny” 
Uczestnicy otrzymają link do prezentacji. 

2021-05-04 
10:40-11:20 

Lekcja otwarta na platformie 
Microsoft Teams. 
Link do lekcji po zalogowaniu 
się w systemie ISOS - 
https://tiny.pl/rsb95  

Jolanta Żukowska 
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