
Scenariusz zajęć realizowanych metodą projektu

Opracowanie:
Alina Widelska – nauczycielka przyrody w Zespole Szkól nr 1 w Bełżycach
Ewa Pietrzyk – nauczycielka historii w Zespole Szkół nr 1 w Bełżycach

Temat: Moja miejscowość

Rodzaj zajęć: Zajęcia integracyjne z historii i przyrody.

Cele ogólne:
• Zdobycie umiejętności samodzielnego gromadzenia i opracowywania materiałów na

temat swojej miejscowości.
• Dostrzeganie walorów historycznych i przyrodniczych swojej „małej ojczyzny”.
• Dostrzeganie związku człowieka i jego działalności ześrodowiskiem, w którymżyje.

Kształtowane umiejętności kluczowe (wg podstawy programowej kształcenia ogólnego):
• Planowanie, organizowanie i ocenianie własnego uczenia się.
• Skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu

widzenia i branie pod uwagę poglądów innych ludzi, przygotowanie do publicznych
wystąpień.

• Efektywne współdziałanie w zespole i praca w grupie, podejmowanie indywidualnych
i grupowych decyzji.

• Rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.
• Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnychźródeł.
• Rozwój osobistych zainteresowań.
• Odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy.

Metoda pracy: metoda projektów.

Etapy pracy metodą projektów:
• Powołanie zespołów.
• Wspólne planowanie projektu (stworzenie m.in. scenariusza zajęć, będącego

jednocześnie instrukcją dla uczniów).
• Zawarcie kontraktu (umowy) na czas realizacji projektu.
• Realizacja projektu (zbieranie informacji i sporządzanie opracowań zebranych
• materiałów).
• Okresowe spotkania zespołów realizujących projekt.
• Prezentacja.
• Ewaluacja (samoocena uczniów, refleksje nad metodą,którą pracowali, ocena

prezentacji poszczególnych grup, refleksja nauczyciela po zajęciach – załączniki nr
1,2,3).

Forma pracy: grupowa.

Realizatorzy projektów: uczniowie kl. VI d podzieleni na pięć grup.

Czas realizacji: 6 tygodni.

Termin konsultacji z nauczycielem:
przyroda- piątek, godz.10:30, historia-wtorek, godz.11:20



Prezentacja: na zajęciach otwartych w obecności uczniów innych klas VI., rodziców oraz
zaproszonych gości.

Propozycje tematów dla grup:

1. Rysunek historyczny miejscowości
2. Zabytki Bełżyc
3. Osoby zasłużone dla miasta
4. Rzeka, nad którą mieszkamy
5. Drzewa w naszej miejscowości

Proponowane formy prezentacji zebranych i opracowanych materiałów:

• Albumy, wystawy.
• Plakaty, gazetkiścienne.
• Foliogramy, rysunki.
• Zestawienia kart pracy, ankiet.
• Nagrania, wywiady, wykład.
• Modele, foldery, mapy.
• Symulacje rzeczywistej sytuacji, inscenizacje.
• Inne- dowolne.

Literatura wykorzystana do tworzenia scenariusza wg metody projektów:

1. „Poradnik nauczyciela”- wyd. C.O.D.N.
2. „Kreator ”- Poradnik dla nauczycieli wyd. C.O.D.N.
3. „Moja mała Ojczyzna”- praca zbiorowa pod red. M. Bartoszewskiej.
4. „Poznać i polubić”- praca zbiorowa pod red. M. Miazgi.
5. Materiały pomocnicze ze studiów podyplomowych „Przyroda”-
6. oprac. El. Samonek- Miciuk (U.M.C.S. w Lublinie 2001).

Cele zaproponowanych tematów – instrukcje dla uczniów:

Temat 1: Rysunek historyczny miejscowości

Cele operacyjne:

1.Poziom wiadomości.
Uczeń:
• Podaje definicję małej i wielkiej Ojczyzny.
• Podaje ogólne informacje o Bełżycach (np. położenie, powstanie, uzyskanie praw

miejskich).
• Wymienia ważne daty z historii Bełżyc.
• Wymienia ważne wydarzenia historyczne mające miejsce w Bełżycach.

2.Poziom umiejętności.
Uczeń:
• Określa wiek na podstawie daty.
• Zaznacza na osi czasu daty ważne w historii Bełżyc.
• Opisuje znaczenie wydarzeń historycznych dla rozwoju miasta.



• Cele wychowawcze:
• Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
• Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodzinnym miastem.
• Rozbudzanie zainteresowania historią Bełżyc.
• Uczenie szacunku dla swojej „małej Ojczyzny” i związanej z nią historią.
• Rozwijanie zainteresowań związanych z tradycją lokalną i narodową.

Metoda pracy: praca z tekstemźródłowym oraz inne wg planu pracy grupy.

Forma pracy: grupowa i indywidualna.

Środki dydaktyczne: plan miasta, oś czasu, plakaty, zdjęcia.

Literatura:
1. „Bełżyce- monografia miasta i gminy” - St. Jadczak
2. „1417 – 1997 Bełżyce”- informator

Temat 2: Zabytki Bełżyc

Cele operacyjne:

1.Poziom wiadomości.
Uczeń:

• Wymienia znane zabytki i ich pochodzenie.
• Przedstawia informacje o miejscach związanych z historią Bełżyc.

2.Poziom umiejętności.
Uczeń:

• Określa położenie poszczególnych zabytków na planie Bełżyc.
• Dokonuje oceny znaczenia miejsc pamięci narodowej.

Cele wychowawcze:
• Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
• Umacnianie przekonania o potrzebie ochrony zabytków.
• Rozwijanie zainteresowań historycznych.

Metody pracy: praca z tekstemźródłowym, obserwacja w terenie, inscenizacja i inne wg
planu pracy grupy.

Forma pracy: grupowa i indywidualna.

Środki dydaktyczne: zdjęcia, albumy, plan Bełżyc.

Literatura:

1.„Bełżyce- monografia miasta i gminy” - St. Jadczak
2. „Słownik mitów i tradycji kultury” – ST. Kopaliński
3..„1417 – 1997 Bełżyce”- informator



Temat 3: Osoby zasłużone dla miasta

Cele operacyjne:

1.Poziom wiadomości.
Uczeń:

• Wymienia osoby szczególnie zasłużone dla Bełżyc ( dawniej i dziś).
• Przedstawia ich działalność dla dobra ludzi i ojczyzny.
• Podaje przykłady wkładu Bełżyczan w historię narodu.

2.Poziom umiejętności.
Uczeń:

• Przedstawia rolę w/w osób w dziejach miejscowości.
• Wskazuje ich zasługi i dokonuje próby oceny ich działań.
• Przeprowadza wywiad ze znanymi ludźmi.

Cele wychowawcze:
• Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
• Zwracanie uwagi na ludzi współcześnieżyjących, którzy tworzą nową historię Bełżyc.
• Uczenie szacunku dla kultury i tradycji regionalnej
• Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
• Rozwijanie współodpowiedzialności za swoją „małą ojczyznę”.

Metody pracy: obserwacja, praca z tekstemźródłowym wywiad z osobami zasłużonymi
( doby współczesnej).

Forma pracy: grupowa i indywidualna.

Środki dydaktyczne: wg planu pracy

Literatura:

1.„Bełżyce- monografia miasta i gminy” - St. Jadczak

Temat 4: Rzeka, nad którą mieszkamy

Cele operacyjne:

1.Poziom wiadomości.
Uczeń:

• Wymienia ogólne informacje o rzece (źródło rzeki, miejscowości przez które
przepływa rzeka, „droga” wód do morza Bałtyckiego, długość, szerokość, głębokość,
prędkość przepływu, brzegi rzeki, dolina rzeki).

• Wymienia skład gatunkowy organizmów roślinnych i zwierzęcychżyjących
w rzece.

• Wyjaśnia przystosowanie roślin i zwierząt żyjących w wodzie.
• Wyjaśnia pojęcia określające właściwości chemiczne wody (twardość, zawartość

azotanów, pH).

2.Poziom umiejętności.
Uczeń:



• Dokonuje pomiarów szerokości, głębokości, prędkości przepływu wody (badania są
wykonywane pod opieką nauczyciela !).

• Rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt żyjących w rzece (wg atlasów).
• Określa jakość wody w rzece, brzeg rzeki i doliny rzecznej.
• Interpretuje otrzymane wyniki dotyczące czystości badanej wody.

Cele wychowawcze:
• Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
• Wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa w trakcie zajęć nad wodą.
• Umacnianie przekonania o potrzebie ochrony wód.
• Rozwijanie zainteresowań krajobrazem swojej „małej ojczyzny”.

Metody pracy: obserwacja, praca laboratoryjna, praca z tekstemźródłowym.

Forma pracy: grupowa i indywidualna.

Środki dydaktyczne: sprzęt laboratoryjny, przewodnik do oznaczania roślin i zwierząt
wodnych, arkusze służące do oceny jakości wody wg programu „Nasza rzeka”.

Literatura:
1. Materiały edukacji ekologicznej „Nasza rzeka”.
2. „Ekologia naszych wód”- A. Stańczykowska.
3. Dowolny podręcznik chemii z gimnazjum (kl. I-III).
4. Atlas geograficzny.

Temat 5: Drzewa w naszej miejscowości

Cele operacyjne:

1.Poziom wiadomości.
Uczeń:
• Wymienia czynniki niezbędne dożycia drzew.
• Wymienia produkty fotosyntezy.
• Wymienia największe zbiorowiska drzew w mieście.
• Wymienia nazwy gatunków drzew rosnących w najbliższym otoczeniu.
• Charakteryzuje wybrane gatunki drzew.
• Wyjaśnia pojęcie drzewa pomnikowego.
• Analizuje rozmieszczenie lasów na terenie gminy.
• Określa stan zanieczyszczenia lasów.

2.Poziom umiejętności.
Uczeń:
• Rozpoznaje różne gatunki drzew.
• Korzysta z atlasów, albumów, przewodników.
• Określa stan zdrowotny drzewa po jego wyglądzie.
• Określa znaczenie drzew wżyciu człowieka.
• Opisuje stan drzew w swoim mieście i formułuje wnioski.

Cele wychowawcze:
• Utwierdzanie przekonania o współzależności człowieka iśrodowiska.
• Rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody.
• Propagowanie aktywnego wypoczynku naświeżym powietrzu, wśród zieleni.



• Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za stanśrodowiska i własne zdrowie.

Metoda pracy: obserwacja i inne wg planu pracy grupy.

Forma pracy: grupowa i indywidualna.

Środki dydaktyczne: plan miasta, atlasy, albumy, przewodniki do rozpoznawania
roślin, aparat fotograficzny.

Literatura:
1. „Drzewa pomnikowe Lublina” –A. Mikołajko-Rozwałka, A.J.Rozwałka.
2. Atlasy, albumy, przewodniki do rozpoznawania różnych gatunków drzew.
3. „Przyroda i człowiek – kl.V”- J.Angiel, J.Kądziołka.
4. „Drzewa wokół nas” – M. Pedryc – Wrona

Uwaga:
Na podsumowanie prezentacji uczniowie wspólnie tworzą metaplan na temat:
„Co sądzę o mojej małej Ojczyźnie – Bełżycach?”.
Odpowiadają na pytania:
„Jak jest?”, „Jak powinno by?”, „Dlaczego nie jest tak jak powinno by ć?”.
Na podstawie swoich odpowiedzi opracowują wnioski, które zapisują jako notatkę
w zeszycie.

ZAŁ ĄCZNIKI:

1. Podział zadań w zespole

L.p. Zadania
(co trzeba wykonać)

Kto to zrobi? Co jest do tego
potrzebne?

Kiedy zostanie
wykonane?
(terminarz)

1.

2.

3.

4.



2. Tabela samooceny ucznia

3. Refleksje uczniów:

Odpowiedz na pytania:

• Czego się nauczyłem, realizując projekt?
.............................................................................................................................

• Jak się tego nauczyłem?
.............................................................................................................................

• Co pomagało mi w uczeniu się?
.............................................................................................................................

• Co mi przeszkadzało w uczeniu się? Kiedy jest mi łatwiej uczyć się?
.............................................................................................................................

• Jakie uczucia najczęściej towarzyszyły mi w trakcie realizacji projektu?
.............................................................................................................................

Kryteria oceny 1 2 3 4 5
Czy byłem zaangażowany w układanie pracy przez
grupę?
Czy byłem wówczas pomocny grupie?
Czy starałem się wpływać na decyzje grupy?
Czy zastanawiałem się nad argumentami zgłaszanymi
przez inne osoby?
Czy wywiązywałem się z przyjętych w grupie
zobowiązań?
Czy byłem zaangażowany w pracę grupy?
W jakim stopniu to, co do tej pory zrobiłem w grupie
odpowiada moim możliwościom?



• Które z nich pomagały, a które przeszkadzały mi w trakcie realizacji programu?
.............................................................................................................................

• W jaki sposób?

.............................................................................................................................

5. Ocena prezentacji:

(oceniać mogą również goście obecni na prezentacji)

Numer grupy
i ocena w skali od 1 do 6.Kryteria oceny
I II III IV V

Czy prezentacja miała wyraźne wprowadzenie,
rozwinięcie i zakończenie?
Czy zmieściła się w wyznaczonym czasie?

W jakim stopniu członkowie grupy byli zaangażowani
w prezentację?
Czy język prezentacji był dla ciebie zrozumiały?

Czy stosowaneśrodki audiowizualne i inne pomoce
wspierały prezentację?
Czy prezentacja skupiała twoją uwagę
i wywoływała zainteresowanie?



6. Refleksje nauczyciela po zajęciach:

• Co udało mi się zrealizować?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

• Po czym to poznałem?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

• Czego nie udało mi się zrealizować?
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

• Prawdopodobne przyczyny niepowodzeń:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

• Trzy środki zaradcze, które przychodzą mi do głowy:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

Inne uwagi:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................


