
 
Wycieczka rowerowa  

w ramach realizacji ścieżki edukacji regionalnej.  
„Poznajemy naszą okolicę na rowerach” 

 
Program wycieczki :  
Czas trwania wycieczki – 1 dzień (20-06-2005 r.)  
Środek lokomocji ----------  rower  
Uczniowie ------------------- 20 osób w tym płci żeńskiej- 11, męskiej-9  
Opiekunowie-----------------2 nauczycieli ( w tym kierownik wycieczki)  
Trasa wycieczki: Ostrowy – Lubień Kujawski – Stępka nad jeziorem lubieńskim - Ostrowy  
W programie wycieczki pt. „Poznajemy naszą okolicę na rowerach” założyłem, iż młodzież będzie 
realizowała ścieżkę edukacji regionalnej powiązaną z działalnością wychowawczą ,realizując treści 
programowe zarówno z godzin z wychowawcą , historii, biologii, geografii, wychowania fizycznego. 
Ponadto młodzież ,której jestem wychowawcą ma ściśle realizować wymienione poniżej cele w 
formie wycieczek rowerowych, a także kilku dniowych wycieczek krajoznawczych. Ten sposób 
realizacji ustaliliśmy wspólnie na lekcji godziny z wychowawcą . Program ten został wdrożony w 
trzyletnim etapie edukacji.  
Szczegółowy program wycieczki do Lubienia Kujawskiego i miejscowości Stępka na jeziorem:  
       
Etap przygotowania do wycieczki: 
� poznanie zasad planowania wycieczki rowerowej  
� szczegółowe omówienie zasad bezpiecznej jazdy w kolumnie  
� rozumienie potrzeby konserwacji roweru i doboru odpowiedniego ubioru uczestnika 
� analizowanie trasy wycieczki i umiejętność czytania z mapy  

 
 
 
 
 

 



Etap realizacji Programu:  
� Przejazd do Lubienia Kuj. z przerwą w Kretkowie  
� Zwiedzanie starej części miasta ( stara zabudowa mieszkalna z końca XIX wieku)  
� Zwiedzanie dworu obronnego, założeń dworsko – parkowych oraz kościoła XVIII wieku  
� Poznanie krótkiego zarysu historycznego miasta powstałego 1399 r. leżącego na szlaku 

handlowym Lwów - Gdańsk  
� Korzystanie z uroków kujawskiej przyrody i przebywanie w otoczeniu jeziora  
� Wspólne ognisko nad jeziorem  
� Powrót do Ostrów  

 

1.Głównym celem i założeniem wprowadzenia wycieczek rowerowych jest poznawanie 
interesujących miejsc naszej okolicy i najbliższego regionu zarówno w kontekście 
kulturowym, społecznym, historycznym, przyrodniczym oraz propagowanie zdrowego stylu 
życia , a także wdrażanie młodzieży do czynnego spędzania wolnego czasu .                                 

2. Cele szczegółowe :                                                                                                                        
- poznanie zasad poruszania się pieszych i kierujących pojazdami na drogach ze szczególnym   
uwzględnieniem poruszania się kolumny rowerowej.                                                                 
- poznanie najbliższej okolicy i dostrzeżenie jej walorów turystycznych                                
- poznanie swojego regionu w kontekście kulturowym, społecznym, historycznym, przyrodniczym 
- wdrażanie do dbania o bezpieczeństwo swoje i innych podczas wyprawy rowerowej  
- doskonalenie wiedzy dotyczącej znaków i przepisów drogowych  

 3. Cele wychowawcze : 
       młodzież : 
     - uczy się współpracować w grupie 

- w miejscach publicznych zachowuje się kulturalnie 
- ćwiczy umiejętność poznawania przepisów ruchu drogowego oraz bezpiecznego zachowania się  
na drodze 
- wyrabia w sobie poczucie współodpowiedzialności  za ochronę środowiska 
- jest przekonana o konieczności właściwego zachowania się na obszarach chronionych  
- wyrabia w sobie poczucie więzi utożsamiania się z regionem w którym mieszka  

4. Kształtowanie postaw :  
- współpracy w grupie  
- aktywnego spędzania wolnego czasu  
- aktywności w życiu wspólnoty  
- twórczego uczestnictwa ochronie przyrody  
- zachowania się w ruch drogowym  
- opieki na trasie przejazdu  
edukacja regionalna: 
młodzież : 
- poznaje ważne kulturowo miejsca Wysoczyzny Kujawskiej 
- ma poczucie więzi z własnym regionem i jest dumna ze swojej okolicy   
edukacja ekologiczna: 
młodzież : 
-    poznaje źródła zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego na naszym terenie  
-    dostrzega zagrożenia środowiska spowodowane działalnością człowieka  
-    zauważa rolę i znaczenie obszarów chronionych w zachowaniu różnorodności biologicznej 
-    stosuje się do zasad zachowania obowiązujących na obszarach chronionych  



 Zdj ęcia z wycieczki :  
 

 
 


