
1

WARSZTATY TERENOWE

MÓJ REGION -- MOJA MIEJSCOWOŚĆ

TRASA:

WROCŁAW
CASTORAMA

ROGÓW SOBÓCKI
SOBÓTKA
WROCŁAW

OPRACOWALI:

1.CZESŁAWA ZABŁOCKA
2.KRYSTYNA MAJKA
3.BEATA BIEGALSKA-BOŻEK
4.RYSZARD KRUPA
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Proponujemy Państwu konspekt zajęć warsztatowych w terenie,który umożliwi przeprowadzenie nauczycielowi jedniodniowej
wycieczki po najbliższej okolicy naszego miasta. Mapa i plan miasta uczeń wykorzystuje jakożródło informacj.

Mój region-moja miejscowość to temat naszych warsztatów. Zajęcia te realizują treśći przedmiotowe z: języka
polskiego,biologii,historii,geografii,historii sztuki,ekologii,chemii.

Uczniowie poznają:
• Dziedzictwo kulturowe w regionie
• Zróżnicowanie elementówśrodowiska geograficznego
• Zabytki przyrody i architektury
• Elementy historii regionu
• Wybitnych przedstawicieli regionu
• Gospodarkę
• Region na tle polski

STANOWISKO TREŚCI UMIEJĘTNOŚCI

I
Najbliższa okolica szkoły.
Ulica M. Reja

Określenie położenia ulicy na planie
miasta. Orientacja planu,określenie
kierunków głównych i pośrednich.
Wyjaśnienie pochodzenia nazwy ulicy
przy której mieści się szkoła
Obecne i dawne funkcje budynku
Krajobraz otoczenia gmachu
Układ komunikacyjny

Doskonalenie umiejętności wyznaczania
kierunków głównych i pośrednich
Czytanie z mapy
Wyszukiwanie informacji
Czytanie i klasyfikowanie znaków
drogowych

II
Wyspa Bielarska
Hotel Park Plaza

1.Określenie zasad przechodzenia przez
most wiszący ze względu na zjawisko
rezonansu.
2.Wodoskaz
3.Określenie dawnej funkcji wyspy(na
jej terenie wykonywano bielenie płótna)
i wspłczesnej(dziś pełni funkcję
rekreacyjną, odbywają się tam koncerty
muzyki młodzieżowej)
4 Wyspa posida bogatą faunę i florę.

• Wyjaśnienie zjawiska rezonansu
• Odczytywanie pozimu wody na

wodowskaziw (woda wysoka –
powódz)

• Rozpoznawanie ptactwa wodnego
• Poszukiwanie informacji w

przewodnikach turystycznych i w
atlasach roślin i zwierząt
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III

Z okien autokaru

Zapoznanie z historią obiektów
mijanych na trasie

1.KatedraŚw. Jana Chrzciciela-zabytek
klasy “a” na Ostrowie Tumskim w
najstarszej części miasta
Wieże zachodnie Katedry z punktem
widokowym.

2. Ogród Botaniczny Uniwersytetu
Wrocławskiego założony na terenie
dawnych fortyfikacji.Uprawia się tam
około 7 tysięcy gatunków roślin
sprowadzonych z całegoświata. Na
terenie ogrodu znajduje się Muzeum
Przyrodnicze.

3. Most Pokoju-przykład pierwszego
mostu o konstrukcji kablobetonowej.

4.Muzeum Narodowe-gmach dawnej
rejencjiśląskiej, w którym
zgromadzono cenne zbiory dawnej i
współczesnej sztukiśląskiej,kolekcje
polskiego malarstwa,nagrobki piastów.

5.Urząd Wojewódzki-skupia
najważniejsze urzędy administracji
państwowej

6.Park Słowackiego-park z Rotundą
Panoramy Racławickiej i pomnikiem
Juliusza Słowackiego, miejsce
spacerów,oaza zieleni

7.Poczta Główna-budowla o 12
kondygnacjach, siedziba jedynego w
Polsce Muzeum Poczty i
Telekomunikacji

8.Plac Dominikański-nowoczesna
archtektura „Galeria Dominikańska”
nowoczesny ciąg galeriowo –hotelowo-
handlowy wkomponowany w
archtekturę sakralną

9. Siedziba Konsulatu Niemieckiego,
Fosa miejska-cenny zabytek, ozdoba
miasta, miejsce spacerów.
Wzgórze Partyzantów z pozostałością
po bastionie obronnym zwanym
Kaletniczym. W podziemiu bastionu
mieściła się siedziba sztabu dowódcy
Festung Breslau.

10 Plac Kściuszki – byłe przedpole
miejskich fortyfikacji. Ty odbywały się
defilady wojsk napoleońskich

11.PL. PowstańcówŚląskich
Hotel Wrocław wybudowany przez

• Odszukiwanie i lokalizacja mijanych
obiektów na mapie.

• Zapamiętywanie podawanych
informacji
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fińską firmę,bardzo wysoki standard
Poltegor-25-biurowiec o wysokości 90
m Siedziba TV
Parp Południwy-założony w stylu
angielskim o powierzchni 27ha ze
sztucznym stawem pośrodku parku i
muszlą koncertową
Gmach Telewizji i Radia

IV
Węzeł Bielański
Castorama

1.Równina wrocławska.
Leży na południowyzachód od
miasta.Teren jest płaski,prawie
bezleśny, w całości zagospodarowany
rolniczo. Dobry klimat i bardzożyzna
gleba, głównie czarnoziem powstały
na lessach, sprzyja rozwojowi
rolnictwa.

2. Rolnictwo

Gmina Kobierzyce nie straciła
swojego rolniczego charakteru. Niemal
90% z 14.911 ha, jakie zajmuje, to
użytki rolne. Ponad 2/3 czyli około 9
tysiący hektarów, to grunty klasy I, II,
III.Na tych terenach uprawia się
głównie; kukurydzę pszenicę, żyto i
jęczmień.Duże tereny zajmują
plantacje chmielu i tytoniu, oraz sady
owocowe.

Zabudowa występuje jednorodzinna i
wielorodzinna w tzw. Ulicówkach.

3.Arterie komunikacyjne.
Kobierzyce leżą w bardzo dogodnym
miejsu Europy, w miejscu gdzie
krzyżują się jedne z najważniejszych
szlaków komunikacyjnych tej części
kontynentu. Przez teren gminy
przebiega autostrada A4, łącząca
Brukselę, Berlin, Wrocław, Katowice,
Lwów i Kijów.Na terenie tzw. Węzła
Bielańskiego przecina ona drogę
krajową nr 5 ( Poznań-Wrocław-Praga
) oraz drogę krajową nr8 ( Warszawa-
Wrocław-Kudowa Zdrój- Wiedeń).
Bezpośrednim sąsiadem Kobierzyc
jest Wrocław, 700-tysięczna stolica
Dolnego Sląska. Doskonałe połączenie
Kobierzyc z między narodowymi

• -umiejętność scharakteryzowania
krajobrazu równiny wrocławskiej, w
oparciu o obserwacje własne i analizę
mapy

• -umiejętność rozpoznania rodzaju
gleby występującej na równinie
wrocławskiej

• -umiejętność korzystania z mapy i
określenia wys. n.p.m. terenu

• -umiejętność rozpoznania i nazwania
elementów krajobrazu; określenia
które z nich są dominujące

• -umiejętność odczytania z mapy
nazwy krainy geograficznej, w której
obecnie jesteśmy

• -umiejętność nazwania roślin i
uprawianych na glebach wysokiej
klasy

• -określenie funkcji terenu w
przyszłości

• -określenie typu zabudowy
występującej na obszarze gminy
Kobierzyce

• -określenie jak nazywają się układy
urbanistyczne występujące w
mijanych miejscowościach na terenie
gminy.

• -umiejętność wyjaśnienia pojęcia
węzła komunikacyjnego

• -doskonalenie umiejętności
korzystania ze znaków
informacyjnych (drogowych);
określenie odległości do stolic
państw sąsiadujących z Polską

• -umiejętność określania rangi dróg
publicznych i korzystania ze znaków
drogowych

• określanie orientacyjnych odległości
ważnych aglomeracji europejskich.

• -uzasadnia dlaczego właśnie tu
powstał węzel komunikacyjny
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szlakami gwarantuje dobry system
dróg, gęśta sieć kolejowa, oraz
bliskość portu lotniczego. Dodatkową
zaletą jest bliskość europejskich
stolic:
• Warszawa-360 km
• Berlin-340 km
• Wiedeń-550km
• Praga-180 km
Blisko stąd do granicy czeskiej-110
km i do niemieckiej-150 km.

4.Centrum handlowe Bielany.
Inwestycje firm zachodnich w
Gminie Kobierzyce spowodowały:
• Powstanie do początku roku 2002

około 3500 tysiąca nowych
miejsc pracy

• Zainwestowanie kapitału
wysokości 270 mlnUSD na
terenie 112 ha.
Pierwszym poważnym
inwestorem był Międzynarodowy
Koncern Handlowy-MACRO
CASH & CARRY, który
wybudował na terenie Węzła
Bielańskiego jedną z pierwszych
w Polsce halę sprzedaży
hurtowej. Na terenie 10 tysięcy
m2 oferuje artykuły spożywczo-
przemysłowe.

W skład Centrum Bielany wchodzą;
• Supermarket firmy brytyjskiej-

TESCO
• Market szweckiej sieci-IKEA
• Niemiecki market budowlano

ogrodniczi-OBI
• OFFICE DEPOT-artykuły

wyposażeń biurowych
• EURO AGD –
• CARGILL- amerykańska fabryka

syropów i glukozy
• CADBURY WEDEL POLAND

–fabryka czekoladyśiatowego
koncernu CADBURY
SCHWEPPES mająca swoją
główną siedzibę w Wielkiej
Brytani

• -umiejętność wykorzystywania
własnych obserwacji do oceny
zjawisk, ocena stopnia
przekształceniaśrodowisk na skutek
rozwoju strefy usługowej i
przemysłowej

• -umiejętność korzystania z planu i
umiejscowienia najważniejszych
obiektów handlowych

• -zrozumienie konieczności zmian
funkcji terenu

• -zrozumienie rozwiązania problemu
usług w marko skali

• -potrafi określić funkcję obiektów i
wie w co można się w nich
zaopatrzyć

• -zna rodzaje pełnionych tu usług
• -potrafi wymienić czynniki które

doprowadziły do takich zmian na tym
terenie

• -zapoznanie z nowoczesnymi
technologiami przemysłowymi

• Cargill Polska
• -określa pochodzenie firm

inwestujących na terenie centrum
handlowego

V
Bielany Wrocławskie-Sobótka
“z okien autokaru”

Elementy krajobrazu
-obszarżyznych gleb na których
uprawia się pszenicę, buraki cukrowe,
warzywa,
-wprowadzenie pojęcia ulicówka-wieś
Tyniec Mały z rozbudowującym się
osiedlem domków jednorodzinnych,
-Siedlakowice-wieś należąca do
Biskupstwa Wrocławskiego, teren
falisty, zmiana barwy gleby na

• Umiejętność obserwacji
• Rozpoznawanioe i wyróżnianie

elementów zagospodarowania
przestrzennnego
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brunatną, mało lasów, dawna linia kolei
wąskotorowej.
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VI
Rogów Sobócki

Zagospodarowanie przestrzenne-duża
wieś typu ulicówka(4km), położona na
skraju Równiny Wrocławskiej
-Charakterystyka krajobrazu – teren
rolniczy, widoczny masywŚlęży
-Poznanie historii miejscowości
-wieś powstała w II połowie XIII w;
27.III.1813 von Lutzow zaprzysiągł
“Czarny Hufiec”, do którego należeli:
studenci, pisarze i inni intelektualiści,
ich celem była walka z wojskami
Napoleona, barwy munduru, guzików i
wypustek stały się barwami
narodowymi Niemiec.
-atrakcja turystyczną Rogowa jest XVI-
wieczny pręgierz z
piaskowca(najwyższy naŚląsku) oraz
krzyż pokuty XIV-XVI w stawiany
przez zabójcę na miejscu zbrodni –
zabytek pod ochroną prawa

• Rozpoznaje i rozróżnia elementy
zagospodarowania przestrzennego

• Stosuje przeliczenia i porównuja
liczb naturalnych, oblicza odległości
rzeczywiste napodstawie mapy

• Określa funkcję terenów rolniczych
dla regionu

• Potrafi łączyć zródła materialne
historii lokalnej z dziejami narodów i
historią powszechną

VII
Sobótka-rynek

Elementy krajobrazu(fauna i flora),
Położenie
-u płn. Wschodniego podnóża masywu
Ślęży –obszarŚlężańskiego Parku
Narodowego, dzisiaj Sobótka liczy 6
tysięcy mieszkańców.Główny kierunek
rozwoju jaki przyjęli jej mieszkańcy to
rozwój turystyki w połączeniu z
podejmowanymi licznie inwestycjami
ekologocznymi mającymi zabezpieczyć
to co tu najcenniejsze-naturalne piękno
przyrody. Podstawowymi atutami
Sobótki to poza pamiątkami burzliwych
dziejów, wspaniałej bujnej przyrody,
pięknych górskich krajobrazów są:
czyste powietrze, wspaniała “żywa
woda” oraz doskonałe położenie.
Wszystko to sprawia,że od lad Sobótka
jest turystycznym zapleczem dla
Wrocławia.
Historia miejscowości
osada targowa powstała za panowania
Bolesława Krzywoustego. Nazwa od
odbywających się tu wielkich targów
sobotnich. Prawa miejskie w 1399r.
Pierwotny układ miasteczek widoczny
w planie zabudowy skupionej wokół
rozległego wydłużonego placu. Kościół
św. Anny XV w.; przed nim dolna część
rzeżby zwanej grzybem pochodząca z
okresu przedchrześcijańskiego. W
centrum miasta kościół św. Jakuba z
roku 1400( przebudowany w końcu
XVIII w. W stylu baroku w miejsce
dawnego kościoła romańskiego. W
podstawę wieży wmurowany jest
granitowy lew.U schyłku XVw.zakon
Augustianów wykupił od króla
Władysława JagielończykaŚlęże wraz
z Sobótką. Do roku1810 Sobótka i
okolice pozostawały pod zarządem

• Orientacja na mapie-potrafi
zlokalizować poznane obiekty na
mapie

• Umiejętność odczytywania skali i
legendy mapy

• Stosowanie wiedzy geograficznej w
praktyce-badanie terenu

• Obserwacja i interpretacja
składnikówśrodowiska
przyrodniczego z otoczenia
zwiedzanych obiektów

• Poznanie historii obiektów
sakralnych i obyczajowościludności
zamieszkującej miasto i okolicę

• Rozpoznaje cechy charakterystyczne
dla architektury danej epoki i
poprawnie posługuje się
podstawowymi wiadomościami z
zakresu historii sztuki

• Wskazuje przyczyny zagrożeń
ekologicznych

• Potrafi zlokalizować obiekty na
mapie, makiecie na rynku

• Sporządza notatki potrzebne do
napisania sprawozdania z wycieczki
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zgromadzenia zakonników
regularnych.W międzyczasie w roku
1526 ziemie te przeszły pod panowanie
cesarstwa Habsburgów,a następnie w
roku 1763 pod panowanie Prus.
Zbudowana w roku 1885 linia kolejowa
Wrocław-Sobótka-Świdnica ożywiła
rozwój miasta i zaczęła rozwijać się
turystyka.I wojna oszczędziła miasto,
natomiast koniec II wojny miał tutaj
dramatyczny przebieg.Wojska
niemieckie opuściły miaso 07 maja
1945r.

VII
MuzeumŚlężąńskie w Sobótce

Muzeum mieści się w dawnym budynku
barokowego szpitala klasztornego. Na
uwagę zasługuje renensansowy portal z
1568 roku. Przy wejśćiu do muzeum
znajduje się tablica z najważniejszymi
datami z dziejów miasta oraz lpidarium
–rzezby z obiektów sakralnych z
Sobótki i okolic.Muzeum eksponuje
zbiory archeologiczne oraz rzezby,
dzieła sakralne i obrazy. Ma bogate
zbiory fauny i flory występujące na tych
terenach.

• Wykorzystywanie materiałów i
eksponatów muzealnych jako zródła
wiedzy

• Sporządzanie opisów
• Czytaniemap i opracowań

naukowych
• Poznanie charakterystycznej fauny i

flory występującej na tym terenie
• Poznanie zajęć dawnej miejscowej

ludności
• Rozpoznawanie skał i minerałów
• Włąściwe zachowanie się w muzeum

IX
Sobótka Zachodnia-Strzeblów

Krajobraz naturalny i przekształcony
przez człowieka. Zagospodarowanie
niiczynnego wyrobiska na cele
rekreacyjneGospodarcze wykorzystanie
surowców skalnych-granitu i skaleni

• Obserwacja zmian zachodzących w
środowisku naturalnym wskutek
działalności człowieka

• Rozróznianie minerałow
• Twórcze rozwiązywanie problemów-

Jak zagospodarować nieczynne
wyrobisko po kamieniołomach

• Przestrzedanie zasad samodyscypliny
na terenie kamieniołomów

Zadania do wykonania na kolejnych stanowiskach

Karta pracy ucznia

Uwaga: położenie każdego stanowiska i obiekty oglądane wzdłuż trasy należy umiejscowić na mapie topograficznej
lub na planie.

Stanowisko I

Najbliższa okolica szkoły – Ulica M.Reja
Zadania:
1. Zadanie do wykonania przed wycieczką – odszukaj w encyklopedii lub przewodniku na temat: Kim był Mikołaj Rej ?
2. Wyznacz kierunek N za pomocą Słońca lub kompasu
3. Zorientuj plan miasta lub mapę topograficzną, odszukaj miejsce w którym się znajdujesz oraz poszczególne elementy krajobrazu.
4. Rozpoznaj gatunki drzew, oceń ich wiek i oszacuj ilościowy udział poszczególnych gatunków
5. Policz ilość pojazdów przejeżdżających przez skrzyżowanie w ciągu 10 minut. Oceń poziom hałasu.
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6. Przetrzyj chusteczką higieniczną li ść i oszacuj poziom zanieczyszczenia powietrza pyłami
7. Policz ilość kubłów naśmieci i oceń stan czystości ulicy.

Stanowisko II

Wyspa Bielarska - Hotel Park Plaza

Zadania:
1. Odszukaj w przewodniku turystycznym informacji na temat
dawnego zagospodarowania Wyspy Bileraskiej i innych wysp Starego Wrocławia – uwaga – zadanie wykonaj przed wycieczką.
2. Rozpoznaj i policz ptaki wodne oraz drzewa rosnące na wyspie.

3. Odczytaj na wodowskazie stan wody w rzece (woda wysoka – powódź, woda niska)

Stanowisko III

Z okien autokaru

Zadanie:
Odszukaj mijane obiekty na mapie (planie), narysuj trasę wycieczki i oblicz jej długość w kilometrach.

Stanowisko IV

Węzeł Bielański ( Castrorama)

Zadania:
1. Przeprowadź wywiad z wybranym zakładzie pracy (praca w grupach).
2. W strefach podmiejskich dużych miast lokowane są wielkie centra handlowe. Przykładem są Bielany Wrocławskie sąsiadujące z

Wrocławiem. Podaj 4 przyczyny zlokalizowania Centrum w tym właśnie miejscu.
a)
b)
c)
d)
Podaj dwa pozytywne i dwa negatywne następstwa funkcjonowania wielko przestrzennych centrów handlowych z zagranicznym w Polsce
Plusy:
a)
b)
Minusy
a)
b)
Stanowisko V

Z okien autokaru
Zadanie:
Zaznacz na mapie (planie) mijane obiekty.

Stanowisko VI

Rogów Sobócki

Zadanie:
Oblicz na podstawie mapy długość rzeczywistą wsi Rogów Sobócki

Stanowisko VII

Sobótka Rynek
Zadania:
1. Wyznacz kierunek północny oraz pozostałe kierunki główne i pośrednie.
2. Odszukaj ważniejsze obiekty na mapie.
3. Oceń stan zanieczyszczenia powietrza przy użyciu „Skali porostowej”
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Stanowisko VIII

MuzeumŚlężańskie
Zadania:
1. Odszukaj skały budujące MasywyŚlęży, określ ich rodzaj. Odszukaj skały na mapie geologicznej i porównaj z przekrojem

geologicznym. Sformułuj wniosek dotyczący wpływu budowy geologicznej na wykształcenie się Ślęży jako góry – ostańca
2. Sporządź listę zawierającą gatunki chronione roślin i zwierząt występujące na terenieŚlężańskiego Parku Krajobrazowego

Stanowisko IX

Sobótka Zachodnia – Strzebłów
Zadania:
1. Wymień przykłady ingerencji człowieka wśrodowisko przyrodnicze MasywuŚlęży.
2. Opracuj plan zagospodarowania wyrobiska.

Ewaluacja:
1.Wykonanie plakatów reklamujących Wrocław i okolice

2.Wykonać atlas roślin i zwierząt chronionych występujących w okolicy Sobótki.
3.Napisać legende o Sobotce


