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Poznań, 2002-12-07

Ewa Sumowska

Janina Walkowska

Gimnazjum nr 57

Konspekt lekcji wychowawczych

Klasa II gimnazjum

Temat cyklu lekcji: Osobliwości mojej miejscowości

Cele operacyjne:

uczeń potrafi współpracować z grupą przy wykonywaniu zadań;

uczeń uświadomił sobie znaczenie pojęcia „małej Ojczyzny”

uczeń posiądzie wszechstronną wiedzę na temat swojego miasta: poznał aspekty geograficzne,

kulturowe, polityczne, językowe, historyczne, religijne, społeczne, ekonomiczne tego zagadnienia

uczeń integruje wiedzę z różnych przedmiotów i z otrzymanych w ten sposób różnych punktów

widzenia buduje obraz całości („holistyczny obrazświata”);

uczeń próbuje określić związki przyczynowo-skutkowe i dokonuje syntezy zdobytych wiadomości;

uczeń uczy się występowania przed publicznością;

Metody i formy pracy

Słowna (referaty, dyskusja), praca w grupach,ćwiczenia

Środki dydaktyczne:

Materiały, przygotowane przez uczniów w trakcie opracowywania zagadnień (mapy, kroniki, przewodniki,

roczniki statystyczne..)

Ulotki reklamowe, programy instytucji kulturalnych;

Przewodnik po instytucjach samorządowych (Poradnik Obywatela), pozarządowych (stowarzyszenia typu

„Familijny Poznań”);

Cykl książek p.t.: „Wielkopolska, moja Ojczyzna”;

Płyta z hymnem Polski i Unii Europejskiej „Odą do radości”;

Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu (min 1 godz.)

Czas zajęć: 3-4 godzin lekcyjnych, w tym co najmniej jedna w pracowni komputerowej.
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Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjno-porządkowe

2. Podanie i uzasadnienie tematu lekcji:

Motto:

„Szczęśliwy jest człowiek,

który ma swoją małą ojczyznę.

Szczęśliwy jest człowiek,

który ze swojej małej Ojczyzny nie musi emigrować

na zewnątrz, ani wewnątrz siebie.

Każdy z nas pragnie

domu i małej ojczyzny.

Każdy te dwie nierozerwalne ze sobą wartości

urzeczywistnia na swoją miarę.

Fragment „Małej Ojczyzny” Jana Sabiniarza

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 każe nam wychowywać uczniów w duchu

„miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym

otwarciu się na wartość kultury Europy iświata”. W ramach realizacji tego hasła jesteśmy zobowiązani do

pogłębiania więzi z tzw. „małą ojczyzną” czyli najbliższą nam częścią ojczystego kraju. Budowanie więzi

należy rozpocząć od oceny stopnia znajomości (ankieta – quiz na temat wiedzy o Poznaniu) i poznania

Poznania, zgodnie z hasłem, pod jakim Poznań jest w 70-lecie swojej lokacji promowany wświecie:

Poznań – miasto warte poznania”

3. Realizacja tematu

Podział klasy na grupy i przydział następujących zagadnień do opracowania:
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Lp Aspekt Zagadnienia szczegółowe Ilość

osób

Nazwiska Sugestie, uwagi

- położenie miasta

- liczba mieszkańców

(prognozy demograficzne,

porównanie na przestrzeni

lat)

1 Aspekt

geograficzny

- struktura przestrzenna

miasta

2 osoby Konsultacja z geografem, wykorzystanie map,

roczników statystycznych, rozmowa

z architektem miejskim(?)

- jak wyglądażycie

kulturalne w mieście

jakie zabytki znajdują się

w mieście

2 Aspekt

kulturowy

jakie niekorzystne zjawiska

kulturowe obserwujemy

w mieście

3 osoby

-

Informatory miejskie:

Odwiedzenie stron internetowych:

www.poznan4u.com.pl

www2.city.poznan.pl/mim/strony/index.html

www.cim.poznan.pl

www.info.poznan.pl

Rozmowa z plastykiem, muzykiem,

psychologiem

3 Aspekt

polityczny

- kto sprawuje władzę w

mieście

3 osoby Omówienie wyniki ostatnich wyborów

samorządowych, próba skontaktowania się

z rzecznikiem władz (współpraca z

nauczycielem WOS)
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- jaka jest polityka władz

samorządowych

- skąd pochodzi nazwa

miasta

skąd pochodzą nazwy

charakterystycznych placów

i ulic

4 Aspekt

językowy

- lokalna gwara

3 osoby

-

Przygotowanie wypowiedzi wygłoszonej

gwarą, konkurs na znajomość poznańskiej

gwary,

Kontakt z autorem mapy „Zabytkiśródmieścia

Poznania”

- kiedy i jak powstało nasze

miasto

- jak rozwijało się nasze

miasto

5 Aspekt

historyczny

- pochodzenia bambra,

pozostałości po kolonizacji

2 osoby Informacja o muzeum bambrów, może

zaplanowanie wycieczki

- jakie wyznanie dominuje

w naszym mieście

- jaką rolę odgrywa Kościół

w życiu naszego miasta

6 Aspekt

religijny

- znane obiekty sakralne

3 osoby Konsultacje z katechetką, z księdzem z parafii

ewangelickiej,

7 Aspekt

społeczny

- jakie problemy społeczne

występują w naszym mieście

3 osoby Omówić problemy związane z bezrobociem,

perspektywy zatrudnienia dla uczniów,

zwrócenie uwagi na motywację do nauki.

Konsultacje z demografem, nawiązanie do

tegorocznego spisu narodowego.
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- jaki jest przekrój społeczny

mieszkańców (wiek,

wykształcenie, zawód,

zatrudnienie)

- jakiego rodzaju działalność

gospodarcza ma miejsce

w naszym mieście

- jakie są dochody i wydatki

naszego miasta

8 Aspekt

ekonomiczny

- jakie problemy

ekonomiczne występują w

naszym mieście

3 osoby Zapoznanie nas ze sprawozdaniem

finansowym, które do skrzynek pocztowych

każdej rodziny jest corocznie dostarczane

9 Aspekt

obywatelski

Ja jako uczestnik

społeczności lokalnej

i obywatel Rzeczypospolitej

2 osoby Poradnik obywatela – co i gdzie załatwiać

w nowych urzędach: gmina, powiat,

województwo.

Co to jest sejmik wojewódzki?

Gdzie mieszkam – jaki to powiat, gmina,

województwo..

Kto mną rządzi?

Gdzie spotkam osoby, które mogą mieć

wpływ na podejmowane przez „władzę:

decyzje?
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Próba kontaktu z Radą mojego Osiedla,

radnymi (terminy ich spotkań z wyborcami,

zakres działania, możliwości wpływania na

nasze prawo itp.)

10 Wielcy naszego

miasta

Znakomici Wielkopolanie

teraz i w przeszłości

2 osoby Współpraca z historykiem
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4. Podsumowanie i omówienie lekcji

Oprócz werbalnego skomentowania każdej wypowiedzi uczniów przez nauczyciela i oceny

jej, na zakończenie cyklu lekcji odbędzie się konkurs wiedzy o naszej małej Ojczyźnie z cennymi

nagrodami. Dzieci wypełniają również ankietę z pytaniami typu:

- Czy potrzebne

- Czy się czegoś nowego dowiedziały

- Jak oceniają tego typu lekcje

- Czy jestem dumny z faktu bycia poznaniakiem/nianką?


