
       „DZIEŃ
KULTURY

 KURPIOWSKIEJ”
Scenariusz lekcji

SP w Nasiadkach



Cele:

Przybliżanie uczniom podstawowych wiadomości o regionie- folklor,
rękodzieło;
poznanie twórców ludowych oraz ich dorobku;
aktywne uczestnictwo wżyciu regionu;

Metody:

projekt, wykład, pokaz, praca praktyczna, pogadanka.

Formy pracy:

indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne:

Literatura o Kurpiach, kasety magnetofonowe z pieśniami kurpiowskimi,
plansze „Wycinanki Puszczy Zielonej”.

Źródła informacji:

literatura o Kurpiach, nauczyciel historii, informatory, bibliotekarz szkolny.

Kształcenie umiejętności:

efektywnego współdziałania w zespole;
poszukiwanie i wykorzystanie informacji z różnychźródeł;
przygotowanie do publicznych wystąpień;
skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach;
posługiwania się językiem gwarowym;

N-l prowadzący:

Nauczyciel historii, nauczycielkształcenia zintegrowanego.
Uczniowie realizujący projekt: ucz. Kl. 0-VI



1. Faza wprowadzająca
a) Zapoznanie z celami projektu i kształceniami umiejętnościami na

spotkaniu informacyjnym.
b) Podział na grupy, wybór liderów grup.
c) Przydział zadań dla poszczególnych grup.

Instrukcja pracy dla poszczególnych grup

L.p. Zadanie
Kto to
zrobi?

Co będzie
oceniane?

Z jakiego
przedmio-

tu?

Termin
realizacji

1. Udział w konkursie plastycznym:
,,Kurpiowszczyzna w XXI w.”

chętni
uczniowie
kl. I-VI

estetyka
wykonania,
technika,
pomysłowość.

sztuka-
plastyka
nauczanie
zintegrowane

koniec
kwietnia

2. Udział w konkursie na gadkę i
wiersze kurpiowskie.

chętni
uczniowie
kl. I-VI

dykcja, popra-
wność wypo-
wiadania wyrazów
gwarowych,
sposób deklamacji

język polski
nauczanie
zintegrowane

maj dzień
prezentacji

3. Udział w sprawdzianie wiedzy o
Kurpiowszczyźnie.

chętni
uczniowie
kl. I-VI

stopień
opanowania
wiadomości

historia
nauczanie
zintegrowane

maj dzień
prezentacji

4. Nauka wykonywania wycinanek
Puszczy Zielonej przez p.
twórczynię.

uczniowie
kl. 0-VI

maj dzień
prezentacji

5. Udział w konkursie na
„Najpiękniejszą Wycinankę”.

uczniowie
kl.0-VI

estetyka
wykonania

sztuka-
plastyka
nauczanie
zintegrowane

maj dzień
prezentacji

6. Wypożyczenie wystawy „Wycinanka
Puszczy Zielonej” z Muzeum Kultury
Kurpiowskiej w Ostrołęce.

opiekun
kółka reg.

maj przed
prezentacją

7. Nauka pieśni kurpiowskich „Hej z
pola, z pola” i „Hura gąseczki”,
gadek i wierszy.
Grupa śpiewaków

uczniowie
V-VI

śpiew sztuka-
muzyka

kwiecień,
maj

8. Zaproszenie zespołu „Nowe Latko” z
GOK, wójta i radnych gminy Lelis,
sołtysa wsi Nasiadki, twórczyni
ludowej.

opiekun
kółka reg.

maj

9. Przygotowywanie potraw
kurpiowskich (placek drożdżowy,
chleb z pieca domowego, kapusta z
kaszą, rejbak, piwo kozicowe).
Grupa kuchcików

uczniowie
kl. VI

estetyka, smak technika maj
przeddzień
prezentacji



2. Faza przygotowawcza
a) Ogłoszenie konkursu plastycznego „Kurpiowszczyzna XXII”

(Rozstrzygnięcie nastąpi na tydzień przed prezentacją).
b) Przygotowanie wystawy: „Wycinanka Kurpiowska Puszczy Zielonej”

wypożyczonej z Muzeum KulturyKurpiowskiej w Ostrołęce.
c) Nauka pieśni kurpiowskich: „Hura gąseczki”, „Hej z pola, z pola”
d) Nauka gadek i wierszy kurpiowskich.
e) Zaproszenie zespołu folklorystycznego „Nowe Latko” i gości.
f) Przygotowanie potraw kurpiowskich.

3. Faza realizacji
a) Prezentacja projektu na forum szkoły w obecności uczniów kl. 0-VI,

nauczycieli, i zaproszonych gości (w ciągu jednego dnia).
b) Sposób prezentacji poszczególnych grup:

- powitanie uczniów, nauczycieli i gości, przedstawienie przebiegu
lekcji i wprowadzenie;

- nauka wycinania wycinanek Puszczy Zielonej;
- konkurs na „Najpiękniejszą wycinankę”;
- konkurs na gadkę i wiersze kurpiowskie;
- sprawdzian wiedzy o Kurpiowszczyźnie;
- wręczenie nagród zwycięzcom w wyżej wymienionych

konkursach;
- prezentacja-śpiew pieśni kurpiowskich
- prezentacja-występ zespołu „Nowe Latko” z GOK w Lelisie;
- wspólna zabawa uczniów naszej szkoły z zespołem „Nowe Latko”
- degustacja potraw kurpiowskich;

Uwaga: W czasie przerw wszyscy obecni słuchają muzyki kurpiowskiej,
oglądają wystawkę- serwetki i hafty oraz dekorację i prace konkursowe.

Opracowały:
Jolanta Kurpiewska, Elżbieta Późniewska
-nauczycielki SP w Nasiadkach


