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Wstęp 

 Edukacja regionalna zawsze stanowiła ważny element programu nauczania  i wychowania. 

Już od pierwszej klasy szkoły podstawowej dzieci poznają zagadnienia związane ze swoją 

najbliższą okolicą i krajem, w którym żyją.   

  W otaczającej nas dziś rzeczywistości poczucie własnej tożsamości staje się czymś 

niezwykle ważnym i znaczącym; szczególnie dotyczy to współczesnej edukacji szkolnej i 

pozaszkolnej, która winna być skierowana na wychowanie człowieka mądrego, otwartego i 

zaangażowanego w odkrywanie i poznawanie własnych korzeni. Głównym celem kształcenia 

dzieci i młodzieży staje się kształtowanie postaw w powiązaniu z tradycjami własnego regionu, 

w poczuciu ich wartości i odrębności, ale także dostrzeganie całego dziedzictwa kulturowego 

ojczyzny. Sukcesywne zdobywanie wiedzy przez uczniów służy ich zaangażowaniu się w 

sprawy wspólnoty lokalnej, sprzyja przyszłej aktywności społecznej oraz otwieraniu się na 

inne społeczności i kultury.  

Wyjazdy rowerowe i piesze wycieczki będą doskonałą okazją do stworzenia warunków akceptacji 

nowych uczniów w klasie.   Żeby móc się pochwalić swoją tożsamością, trzeba najpierw dobrze ja 

poznać i w tym właśnie ma pomóc uczniom prowadzona przez nas innowacja. Zależało mi, aby 

uczniowie nie tylko posiadali wiedzę o najbliższym regionie, ale aby ta ziemia, na której się 

urodzili i mieszkają stała się im bliska. Realizacja treści podstawy programowej dla II etapu 

kształcenia z zakresu edukacji regionalnej nie umożliwia zdobycia wystarczającej wiedzy o 

swoim regionie.   

Obserwując podczas lekcji historii, informatyki, czy wychowania fizycznego brak u większości 

uczniów własnej tożsamości regionalnej oraz więzi emocjonalnych ze swoim miejscem 

zamieszkania, zrodził się pomysł innowacyjnych wyjazdów rowerowych. Wyniki ewaluacji 

wewnętrznej potwierdziły nasze spostrzeżenia. Zarówno uczniowie, jak i ich rodzice wskazali w 

badaniach na potrzebę poszerzenia wiedzy o naszym najbliższym regionie.  

 Zespół Szkolno-Przedszkolny aplikuje o  certyfikat szkoły promującej zdrowie.  Takie wyjazdy w 

znacznym stopniu wpłyną na poprawę sprawności fizycznej uczniów, zachęcą do aktywnych form 

wypoczynku również innych. Motywacją do systematyczności i uwagi podczas wycieczek jest 

wizja atrakcyjnej nagrody.  

 W celu pobudzania zainteresowania dzieci problematyką regionalną każdy wyjazd kończy się 

rozwiązywaniem karty pracy na wycieczce lub po niej  w szkole. Punktacja zliczana dla każdego 

ucznia indywidualnie stanowi sumę punktów, a cykl wyjazdów wyłoni najlepszych, zwycięzców.  

 



CELE INNOWACJI 

  

II. Cele ogólne:  

1. Zrozumienie konieczności poznawania własnego regionu i odczuwanie 

potrzeby identyfikowania się z jego wartościami.  

2. Kształcenie szacunku wobec dorobku przeszłych pokoleń, pomników pamięci  

narodowej, tradycji i obyczajów.  

3. Kształtowanie postawy tolerancji, empatii, zrozumienia, współdziałania  i 

właściwej postawy.  

4. Kształtowanie postaw zdrowego stylu życia.  

5. Kształtowanie nawyku dbania o własne ciało- hartowanie organizmu. 

6. Doskonalenie umiejętności bezpiecznego poruszania się rowerem w 

zorganizowanej grupie zgodnie ze znajomością przepisów ruchu drogowego.  

7. Poznawanie  bogactwa  przyrodniczego  najbliższej  okolicy.  

  

II. Cele szczegółowe:  

1. poznawanie dziedzictwa narodowego i rozwijanie wrażliwości na jego ochronę  

2. poznawanie legend najbliższego regionu  

3. zwiedzanie zabytków, muzeów, pomników przyrody żywej w najbliższej  

okolicy. 

4. odwiedzanie miejsc pamięci  

5. rozpoznawanie form zabudowy architektonicznej  

6.   wszechstronne przygotowanie uczniów do uczestnictwa w kulturze fizycznej 

7.  zapoznanie z walorami rekreacyjnymi jazdy na rowerze. 

8.  kształtowanie zdolności kondycyjnych. 

9.  kształcenie kulturalnych zachowań w domach kultury, kościołach i miejscach  

                       publicznych   



10.poznanie przedstawicieli władz samorządowych i przedstawicieli zawodów  

11.przypomnienie warstwowej budowy lasów, ćwiczenia rozpoznawania grzybów 

i rozpoznawania kierunków geograficznych  

12.wdrażanie do umiejętnego zorganizowania wyjazdu  rowerowego, 

obowiązkowe wyposażenie i odpowiedni strój  

13.zrozumienie potrzeby ochrony środowiska w swoim otoczeniu  

14. poznanie zasad funkcjonowania oczyszczalni ścieków  

15. dostrzeżenie  odmienność kultury, języka i tradycji własnego regionu na tle  

kultury ogólnonarodowej  

     16. integracja ucznia z grupą rówieśniczą  

 

  

METODY PRACY:  

1. wykład- przekazywanie wiadomości w sposób krótki, zrozumiały, bezpośredni  

2. obserwacja zjawisk przyrodniczych, bezpośrednia analiza dzieł plastycznych poprzez 

uważną percepcję wzrokową; wysuwanie wniosków z przeprowadzonych obserwacji  

3. burza mózgów: metoda tworzenia, definiowania pojęć, wyzwala potencjał twórczy  

4. metoda projektu: wyrabia wśród uczniów umiejętność współdziałania, rozwiązywania 

konfliktów, prezentacji własnych opinii, część zadań może być realizowana 

indywidualnie, uczniowie muszą także dokonywać samodzielnie oceny swoich działań  

5. wystawa, ekspozycja, foto-kronika: metoda mająca na celu prezentowanie pracy i 

osiągnięć uczniów, zachęcać do dalszego, twórczego działania  

6. wycieczki rowerowe: zwiedzanie zabytków, pomników przyrody umożliwi uczniom 

bezpośredni kontakt z dziełami sztuki i przyrodą  

7. praca w grupie przyczynia się do:  

- doświadczania współzależności i współodpowiedzialności  

- doskonalenie umiejętności komunikacyjnych,   



- aktywizowania wszystkich uczniów,  

- wzajemnej inspiracji,  

- współdziałania i organizacji w grupie  

      8. ćwiczenia ogólnorozwojowe w formie obwodu ćwiczebnego. 

  

 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:  

W wyniku przeprowadzonych zajęć uczeń będzie :  

- doskonalił umiejętność jazdy rowerem  

- dostosowywał się do przepisów kodeksu ruchu drogowego  

 -kształcił zasady współdziałania w grupie  

 -zagospodarowywał czas wolny w sposób aktywny i bezpieczny  

 -wdrażał zasady zdrowego stylu życia  

 - umiał w praktyce wykorzystać  kierunki geograficzne 

- znał zabytki zabudowy architektonicznej naszego regionu  

- posiadał umiejętność właściwego nastawienia i postępowania w kontaktach z ludźmi  

 i wobec przyrody   

- posiadał wiedzę o tradycjach, kulturze, odrębności, ciekawostkach naszego regionu  

 -wykazywał zaciekawienie legendami dotyczącymi najbliższej okolicy  

- wiedział gdzie w najbliższej okolicy są pomniki przyrody i potrafił je rozpoznać  

- znał sylwetki osób reprezentujących władze najbliższego regionu  

 -znał wzorce właściwego zachowania w miejscach publicznych  

 -dostrzegał piękno w ludziach, w przyrodzie i w wytworach kultury  

 - miał poczucie przywiązania lokalnego oraz poczucie wspólności narodowej  

- wykorzystywał w praktycznym działaniu wiedzę zdobytą podczas realizacji projektu  



- umiał współdziałać w grupie w sposób bezkonfliktowy i efektywny - rozumiał znaczenie 

odpowiedzialności w pracy grupowej.  

   

EWALUACJA:  

1. Fotokronika ze wszystkich wyjazdów.  

2. Karty pracy, arkusz wywiadu.  

3. Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród  uczniów. 

     

  

 

 

TEMATYKA:  

I. Wyjazdy rowerowe wokół Gminy Rząśnia – małej ojczyzny  

1. Zabytkowy kościół w Rząśni. 

2. Zabytkowy kościół w  Białej  św. Jana Chrzciciela  z 2 poł. XVI w. 

3. Ścieżka dydaktyczna Rezerwatu  przyrodniczego Murowaniec.  

4. Uroczysko Święte Ługi - miejsce do relaksu .  

5. Kiełczygłów dworek - obecnie siedziba biblioteki publicznej,  

jego historia sięga 1446 r. 

6. Stróża  drewniany kościół wybudowany w 1715-1731 r. i pałac z XIX w.(obecnie  

siedziba biblioteki publicznej ) 

7. Pajęczno - stolica powiatu.  

8. Kapliczki przydrożne. 

9. Oczyszczalnia ścieków w Rząśni.  

 

  



  


