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I.  CELE OGÓLNE 
 
 

a) poznanie regionu,  
b) poznanie gwary, legend, strojów, postaci, 
c) pobudzenie kreatywności, 
d) rozwijanie współpracy w grupie i umiejętności korzystania z różnych źródeł 

informacji, 
e) kształcenie umiejętnego selekcjonowania materiałów, 
f) rozwijanie umiejętności prezentowania przygotowanego materiału, 
g) integracja zespołu klasowego, 
h) umiejętność skontaktowania się z kustoszem muzeum, zespołem folklorystycznym, 

teatrem,  
 
 
 

II. ZADANIA 
 
 
Zadania: Zestaw zadań – załącznik nr 1. Klasy gimnazjalne (I –III) i licealne (I-II) otrzymały 
na zebraniu samorządu szkolnego wykaz zadań do realizacji. Termin styczeń 2005 r. 
Uczestnicy: uczniowie gimnazjum i liceum, nauczyciele 
Termin: 21 marca 2005r. 
Krzyżówka – załącznik nr 2 (realizowana z wychowawcą w czasie lekcji wychowawczej) 
 

 
III. FORMY REALIZACJI  

 
1. Zadania wykonywane są przez poszczególne klasy, którymi kieruje wychowawca i on 

wraz z uczniami decyduje o szczegółach realizacji 
2. Realizacja odbędzie się w klasach gimnazjalnych i licealnych, 
3. Formy prezentacji: 

- folder, 
- plakat, 
- prezentacja, 
- inscenizacja, 
- wystawa prac plastycznych, 

4. Środki i pomoce dydaktyczne: 
- przewodniki po Szamotułach i regionie, 
- „Słownik gwary mieszkańców Poznania” 
- stroje szamotulskie, 
- podania i legendy związane z regionem, 
- Internet, 
- farby, pisaki, papier, 
- scenografia, 

5. Odbiorcy prezentacji: społeczność szkolna, rodzice i nauczyciele. 
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III. OCENA PRACY 
 
Wykonanie zadań ocenia jury złożone z niezależnych nauczycieli oraz przedstawicieli 
samorządu szkolnego (3+1). 
Łącznie można uzyskać 75 punktów. 
 
 
Kryteria oceny dla przedstawienia: 

 -   ZAANGAŻOWANIE (5-10 p.), 
- POMYSŁ (0-10 p.), 
- ZGODNOŚĆ   Z TEMATEM (0-10 p.) 
- GWARA(0-5 p.) 
- PRZYŚPIEWKI (0-5 p.) 
- STRÓJ (0-10 p.) 
- SCENOGRAFIA (0-5 p.) 
- GRA AKTORSKA (0-10 p.) 
-     TERMINOWOŚĆ    DO 28.02.-5 pkt ,  DO 16.03.- 5 pkt 

 
Kryteria oceny dla plakatu, folderu i opowiadania zgodne z zadaniami przekazanymi każdej 
klasie (załącznik nr 1).  
 
 
 
 

IV. NAGRODY 
 
 

- dyplomy i wyróżnienia, 
- czeki wystawione przez dyrekcję zwalniające zdobywców I miejsc z 

odpytywania w wybranym dniu, 
- słodycze, 

 
 
 
 

V. TREŚCI I UMIEJ ĘTNOŚCI 
 

 
Geografia: położenie regionu, ukształtowanie terenu, ciekawostki turystyczne 
Historia: zabytki, muzea, obyczaje, architektura, postaci, 
Edukacja multimedialna: korzystanie z Internetu, 
Język polski: poszerzenie słownictwa, napisanie eseju lub opowiadania, stosowanie gwary,  
opracowywanie scenariuszy, 
 
 
 
 
 
 



Dzień Regionalny 

opracowały: 
M. Kosicka- Kapłon, J. Kaczmarek, R. Popowska, G. Skórnicka,  A. Pruszkowska, A. Grajzer.  

4 

VI. ANKIETA EWALUACYJNA 
 
 

1. Czy projekt poszerzył twoją wiedzę o regionie? (podaj przykłady) 
2. Gdybyś był organizatorem projektu regionalnego, jakie nowe zadania 

byś zaproponował a co zmienił? 
3. Czy w przyszłym roku chciałbyś uczestniczyć w podobnym 

projekcie, jeżeli tak, to zaproponuj temat. 
 
 
 
 

 
VII. EWALUACJA  PROJEKTU 

 
Projekt objął klasy gimnazjalne od  1 - 3 i licealne od 1 – 2. Możemy stwierdzić, 
że wszystkie klasy gimnazjalne bardzo zaangażowały się w realizację projektu, 
natomiast klasy licealne z mniejszym entuzjazmem podeszły do wykonania zadań.  
Zgodnie z opiniami wyrażonymi przez uczniów cele przedsięwzięcia zostały 
osiągnięte. Młodzież zapoznała się z legendami, gwarą szamotulską, co było 
widoczne w czasie prezentacji scenek. Uczniowie wykazali się pomysłowością w 
tworzeniu scenariuszy, przygotowaniu dekoracji i strojów często własnoręcznie 
wykonanych bądź wypożyczonych z teatru lub od zespołu folklorystycznego. Na 
szczególną uwagę zasługiwało opanowanie umiejętności posługiwania się gwarą 
szamotulską i duże zaangażowanie całego zespołu klasowego.  
Uczniowie wykazali się znajomością technologii informacyjnej w tworzeniu 
folderów, wyszukując w Internecie odpowiednie informacje o regionie, stosując 
programy do edycji tekstu oraz  obróbki zdjęć. Tworząc prospekt, zmuszeni byli 
odwołać się do historii regionu, znanych  postaci z przeszłości i współczesnych. 
Każda klasa przedstawiała w konkursie swoje opowiadanie bądź esej, wykazując 
się zdolnościami literackimi  i znajomością swego miasta i okolic. 
Młodzież wykonała różnorodnymi technikami plakaty na temat historii Szamotuł i 
w formie plastycznej opracowała szlaki turystyczne po regionie. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się zadanie polegające na wykonaniu komiksu o 
tematyce związanej z rodzinnym miastem. 
Po zakończeniu projektu i zapoznaniu się z sugestiami i opiniami uczniów 
sformułowałyśmy następujące wnioski: 
- poszerzyć zakres zadań, np. o przygotowanie prezentacji o znanej postaci z 

Szamotuł, 
- przygotować konkurs na temat wiedzy o regionie, 
- zorganizować wystawę pamiątek rodzinnych związanych z regionem, 
- przedstawić sylwetki nauczycieli zapisanych w historii szkoły. 
Dzień Regionalny cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli, 
którzy wyrazili chęć wzięcia udziału w kolejnym takim przedsięwzięciu. Projekt 
przybliżył wszystkim wiele znanych postaci i wydarzeń związanych z „naszą małą 
ojczyzną”.   
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ZAŁ ĄCZNIK NR 1 
 
PROJEKT EDUKACYJNY: MOJA MAŁA OJCZYZNA – SZAMOTUŁY 
TERMIN REALIZACJI: 21 marca 2005r 
FORMA REALIZACJI: Klasy gimnazjalne, I i II Liceum 
 
ZADANIA: 
 

1. Wykonanie folderu informacyjnego na temat Szamotuł. 
 
Folder wykonujemy na kartkach formatu A4, max.10stron. 
Powinien zawierać informacje na temat: historia miasta, zabytki, znane postaci, krótkie 
informacje na temat współczesnych Szamotuł, folklor i gwara. 
Ocenie podlega: grafika, pomysłowość, zaciekawienie tematem. 
Termin realizacji do 16.03.2005. Prace należy składać u p.J. Kaczmarek lub p.M.Kapłon 
KAŻDA KLASA PRZYGOTOWUJE 1 EGZEMPLARZ 
 
2. Konkurs plastyczny na wybrany temat:  
 
Twój szlak turystyczny po Szamotułach – plakat, format A3, technika dowolna 
Historia Szamotuł w  wersji humorystycznej – komiks, format A3 
Prace należy oddać do 16.03.2005r do p.H. Szelejak lub p.G. Skórnickiej 
KAŻDA KLASA PRZYGOTOWUJE 1 PRACĘ NA WYBRANY TEMAT 
 
3. Konkurs literacki na temat: Co ja mógłbym zmienić w Szamotułach za 10, 15, 20 lat? 
Forma: opowiadanie lub esej. 
Praca napisana na komputerze, max.3 strony, czcionka 12 
Prace należy oddać do 16.03.2005r do p. A. Pruszkowskiej lub p.A. Palatyńskiej 
KAŻDA KLASA  PRZYGOTOWUJE 1 PRACĘ 
 
4. Konkurs teatralny. Każda klasa przygotowuje scenkę związaną z legendą o  Ziemi 

Szamotulskiej. 
Scenka powinna zawierać elementy folkloru (gwara, przyśpiewki, piosenki, strój) 
Czas prezentacji – max.5min. 
Ocenie podlega: scenografia, gra aktorska, zaangażowanie, oryginalność. 
Szkic scenariusza prosimy złożyć do 28.02.2005 u p.Kaczmarek. p.Pruszkowskiej,    p. M. 
Kapłon 
Gotowy scenariusz składamy w terminie do 14.03.2005r. Prezentacja 21.03.2005r 
 
 

NAGRODY:  
Klasy, których reprezentanci zdobędą I miejsca oprócz pamiątkowych dyplomów i  
niespodzianek, mają prawo do wybranego dnia bez pytania. II i III miejsca uhonorowane 
zostaną dyplomami i także niespodziankami. Ponadto wyróżnione prace (foldery, prace 
plastyczne, opowiadania) zostaną wywieszone w holu Szkoły. 
 
W razie niejasności proszę kontaktować się z p. Kaczmarek, p. Kapłon lub p. Pruszkowską.  
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KRZY ŻÓWKA 
 
 

1. Podaj imię  znanego Szkota żyjącego w XVI wieku w Szamotułach. 
2. W jakim stylu zbudowana jest Kolegiata szamotulska? 
3.  Podaj imię Calliera. 
4. Jak na imię miała żona Łukasza Górki? 
5. Podaj nazwę tańca szamotulskiego albo nazwę lokalu gastronomicznego w 

Szamotułach. 
6. W jakim stylu jest wnętrze kościoła św. Krzyża? 
7. Podaj nazwę instrumentu muzycznego typowego dla folkloru szamotulskiego. 

 
 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

 
 
 
 
MIŁEJ  ZABAWY!! ☺  


