
PROJEKT EDUKACYJNY

Poznajemy
nasz region

Szczęśliwy jest człowiek,
który ma swoją małą ojczyznę.

(...)
Mała ojczyzna jest jak rzeka,

u której brzegów wznosi się dom, nasz dom.
(...)

Mała ojczyzna jest obecna w nas –
zasobami wartości, które gromadziły pokolenia

i my przez całeżycie
(...)

Wśród tak wielu wartości
Dwie są najważniejsze dla małej ojczyzny:

Dary przyrody
Dary natury.

Przyroda daje małej ojczyźnie zdrowie
Kultura daje jej własna twarz.

fragment „Małej Ojczyzny” Jana Sabiniarza

GRAŻYNA DUTKA



2

Projekt dydaktyczny dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej

TEMAT: POZNAJEMY NASZ REGION

Czas realizacji: 1 miesiąc prac zespołów w konsultacji z nauczycielami,
8 godzin realizacja gazetki o regionie oraz przygotowanie wystawki

Czas prezentacji: 3 godziny prezentacja w sali gimnastycznej
Uczestnicy: uczniowie klas VI, Młodzieżowa Kapela Dudziarska „Koźlary”, zespół

folklorystyczny „Modrzanki”, miejscowa regionalistka pani Leokadia
Koszarek, zaproszeni goście, uczniowie innych klas oraz nauczyciele.

Cele projektu:
• możliwość poznania przez uczniów własnego dziedzictwa kulturowego
• wzbudzenie zainteresowania różnorodnymi tekstami kultury wpływającymi na

wzbogacenie wiedzy o człowieku,życiu o świecie z perspektywy tradycji
i współczesności oraz w kontekście kultury regionalnej

• budzenie szacunku wobec tradycji
• przygotowanie do twórczego uczestniczenia wżyciu kulturalnym i kształtowania postawy

otwartości wobecświata
• współpraca z rodziną i środowiskiem lokalnym
• poznanie członków i twórczości ludowych zespołów regionalnych: Koźlary, Modrzanki
• poznanie miejscowej regionalistki pani Leokadii Koszarek i obejrzenie jej kronik
• kształtowanie postawy patriotycznej i poczucia przynależności do społeczności lokalnej
• uczniowie będą kształcić umiejętności:

� skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach
� przygotowania do publicznych wystąpień
� budowania więzi międzyludzkich
� twórczego rozwiązywania problemów
� efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie
� poszukiwania i wykorzystania informacji z różnychźródeł
� gromadzenia i przetwarzania informacji używając różnych form wypowiedzi

i prezentacji np.: plakat, inscenizacja,śpiew, wywiad, konkurs wiedzy
• uczniowie dostrzegą proces zmiany w dziejach regionu
• uczniowie zaprezentują na wystawce materiały zgromadzone o regionie np.: albumy

uczniowskie, foldery, widokówki, zdjęcia, przewodniki, materiały z Internetu, lokalne
czasopisma, wycinki z gazet

• uczniowie wcielą się w role poszczególnych pracowników redakcji prasowej
• uczniowie podejmą próbę opracowania materiałów dziennikarskich na komputerze (przy

wykorzystaniu skanera, CD, drukarki itp.)

Środki dydaktyczne:
• karton, papier kserograficzny, kserokopiarka, zestaw komputerowy (CD – encyklopedie,

Internet, komputer, skaner, drukarka), kredki pastelowe, farby plakatowe i pędzle,
flamastry, papier kolorowy, skrawki materiału

• stroje, rekwizyty
• sprzęt nagłaśniający, płyty i kasety z muzyką ludową
• materiały na wystawkę o regionie
• dostępne słowniki ortograficzne, słowniki języka polskiego, słownik gwary poznańskiej,

przewodniki turystyczne po regionie
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• albumy poświęcone kulturze ludowej
• materiały przygotowane przez nauczyciela
• Jan Szurek - Monografia o Stęszewie
• Kuchnia wczoraj i dziś
• S. Nyczaj - Mała księga przysłów polskich
• O. Kolberg – Księga przysłów
• S. Gadomski – Polskie stroje ludowe
• L. Konopiński –Żarty znad Warty
• Legendy wielkopolskie

Metody dydaktyczne:
• metoda wiodąca projektu:

� improwizacja dramowa
� gazetka historyczna
� wystawka prac uczniowskich
� wystawka czasopism, folderów i innych publikacji o regionie

• metody wspomagające:
� praca pod kierunkiem w zespołach klasowych
� metoda wywiadu

Techniki:
• konkursu historycznego
• techniki teatralnej (aktorzy, stroje, przydział ról)
• notatka prasowa
• prezentacja dokonań pracy poszczególnych zespołów

INSTRUKCJE DLA ZESPOŁÓW KLASOWYCH

KLASA ...

1. Przygotować inscenizacje ilustrujące naszą legendę, historię miejscowości, scenki
dotycząceżycia wsi.
Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: historyk, polonista, wychowawca.

2. Zaprezentować krótkie scenki sytuacyjne gwarą albo opowiadanie na dowolny temat
gwarą przedstawić.
Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: historyk, polonista, wychowawca.

3. Wykonać prace plastyczne (np. zdjęcia, makiety, plakaty, rysunki – dowolną techniką )
związane z zabytkami regionu i legendami.
Prace plastyczne przynieść do sali historycznej trzy dni przed prezentacją.
Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: nauczyciel sztuki(plastyk), techniki, historyk.

4. Wystawić 3-osobową drużynę do konkursu wiedzy o regionie.
Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: historyk

5. Sporządzić słowniczek powszechnie używanych pojęć, zwrotów, wyrażeń gwarowych.
Wypisać, kto rozsławił nasz region?
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Słowniczek pojęć, zwrotów i wyrażeń gwarowych oraz nazwiska osób rozsławiających
nasz region przynieść 2 tygodnie przed prezentacją nauczycielowi historii.
Prezentacja: materiał do gazetki historycznej.
Konsultacje: polonista, historyk.

6. Klasa przebierze się na wzór stroju ludowego.
Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: historyk, wychowawca.

7. Dla chętnych opowiadanie: Dlaczego powinienem być dumny z mojej małej Ojczyzny i
co mogę dla jej piękna uczynić?
Prezentacja na wspólnym spotkaniu i w gazetce historycznej.
Konsultacje: polonista, historyk, nauczyciel przyrody.

8. Wykonać techniką dowolną 3 dyplomy (treść dotyczy zajętego miejsca w konkursie)
i 10 zaproszeń na prezentacje.
Zaproszenia przynieść do sali historycznej dwa tygodnie przed prezentacją.
Dyplomy przynieść do sali historycznej dwa dni przed prezentacją.
Konsultacje: historyk, polonista.

Pomoc
� Materiały przygotowane przez nauczyciela.
� Dom Kultury - wywiad.
� Muzeum Regionalne w Stęszewie – obejrzenie stroju ludowego, wywiad.
� Towarzystwo Miłośników Miasta Stęszewa - wywiad.
� Przewodnik po Stęszewie.
� Jan Szurek - Monografia o Stęszewie.
� L. Konopiński –Żarty znad Warty.
� Legendy wielkopolskie.
� S. Gadomski – Polskie stroje ludowe.
� Słownik gwary poznańskiej.

KLASA ...

1. Przygotować inscenizacje zwyczajów ludowych (np. obrzędy religijne, ludowe: dożynki,
Marzanna, Boże Narodzenie, Wielkanoc i in.).
Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: historyk, polonista, wychowawca.

2. Zebrać informacje o tradycyjnych potrawach wielkopolskich. Przygotować menu na jeden
dzień. Mile widziane gotowe potrawy.
Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: historyk, polonista, wychowawca.

3. Wykonać prace plastyczne promujące kuchnię wielkopolską oraz ilustrujące nasze
zwyczaje.
Prace plastyczne przynieść do sali historycznej trzy dni przed prezentacją.
Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: nauczyciel sztuki (plastyk), techniki.

4. Wystawić 3-osobową drużynę do konkursu wiedzy o regionie.
Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: historyk.

5. Napisać opowiadanie o dawnych zwyczajach, o tych które dziś znamy i tych, których nie
znamy. Sporządzić spis potraw wielkopolskich.
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Opowiadanie o zwyczajach oraz spis potraw wielkopolskich przynieść 2 tygodnie przed
prezentacją nauczycielowi historii.
Prezentacja: materiał do gazetki historycznej.
Konsultacje: polonista, historyk.

6. Klasa przebierze się na wzór stroju ludowego.
Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: historyk

7. Dla chętnych opowiadanie: Dlaczego powinienem być dumny z mojej małej Ojczyzny
i co mogę dla jej piękna uczynić?
Opowiadanie przynieść nauczycielowi historii na tydzień przed prezentacją.
Prezentacja na wspólnym spotkaniu i w gazetce historycznej.
Konsultacje: polonista, historyk, nauczyciel przyrody.

8. Uczniowie zajmujący się sprzętem nagłaśniającym w szkole przygotują nagłośnienie sali
(2 mikrofony), płyty i kasety z muzyka ludową.
Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: muzyk

Pomoc
� Kuchnia wielkopolska wczoraj i dziś.
� Materiały przygotowane przez nauczyciela.
� Dom Kultury – wywiad z członkami zespołów ludowych: Koźlary, Modrzanki.
� Muzeum Regionalne w Stęszewie – obejrzenie stroju ludowego.
� Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie –

wywiad i obejrzenie ilustracji.

KLASA ...

1. Przygotować i zaprezentować przyśpiewki regionalne (może być taniec): pieśni,
przysłowia, anegdoty (np. weselne, mówiące o pracy, jubileusze, chrzciny).
Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: historyk, polonista,wychowawca, muzyk, bibliotekarka.

2. Zaprezentować strój wielkopolski i opisać go (może być opis z literatury).
Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: historyk, polonista, wychowawca, bibliotekarka.

3. Wykonać prace plastyczne promujące naszą ziemię, albo ilustrujące przysłowia,
porzekadła czy rysunki stroju ludowego (np.: wyklejanka ), instrumentu muzycznego –
technika dowolna.
Prace plastyczne przynieść do sali historycznej trzy dni przed prezentacją.
Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: nauczyciel sztuki (plastyk i muzyk), techniki.

4. Wystawić 3-osobową drużynę do konkursu wiedzy o regionie.
Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: historyk

5. Spisać teksty kilku pieśni, przyśpiewek, przysłów, anegdot. Opisać strój wielkopolski,
mile widziane zdjęcie.
Teksty pieśni, przyśpiewek, przysłów, anegdot oraz opis stroju wielkopolskiego przynieść
2 tygodnie przed prezentacją nauczycielowi historii.
Prezentacja: materiał do gazetki historycznej.
Konsultacje: polonista, historyk, bibliotekarka, muzyk.
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6. Klasa przebierze się na wzór stroju ludowego.
Prezentacja na wspólnym spotkaniu.
Konsultacje: historyk.

7. Dla chętnych opowiadanie: Dlaczego powinienem być dumny z mojej małej Ojczyzny
i co mogę dla jej piękna uczynić?
Opowiadanie przynieść nauczycielowi historii na tydzień przed prezentacją.
Prezentacja na wspólnym spotkaniu i w gazetce historycznej.
Konsultacje: polonista, historyk, nauczyciel przyrody.

8. Przygotować z brystolu planszę do zapisywania punktów (wygląd planszy dołączony)
i w trzech kolorach po 40żetonów.
Przynieść do sali historycznej dzień przed prezentacją.
Konsultacje: historyk, plastyk.

Pomoc
� Materiały przygotowane przez nauczyciela.
� Dom Kultury – wywiad z członkami zespołu ludowego: Koźlary, Modrzanki.
� Muzeum Regionalne w Stęszewie – obejrzenie stroju ludowego..
� S. Nyczaj - Mała księga przysłów polskich.
� O. Kolberg - Księga przysłów.
� S. Gadomski - Polskie stroje ludowe.

PLANSZA DO PUNKTACJI

KLASA ...A ...B ...C

1. Inscenizacja: legendy, zwyczaje
ludowe, przyśpiewki

2. Gwara, strój wielkopolski, potrawy
regionalne

3. Prace plastyczne

4. Konkurs wiedzy o regionie

5. Materiały do gazetki historycznej

6. Przebranie klasy

7. Opowiadanie

8. Inne

RAZEM
PKT.

MIEJSCE
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REGULAMIN

1. W konkursie biorą udział uczniowie wszystkich klas IV - VI.

2. Wszystkie klasy przygotowują się według przydzielonych zadań.

3. Przedmiotem obserwacji będzie:

• umiejętność merytorycznego doboru treści

• estetyka wykonania

• umiejętność współpracy w grupie

• umiejętność prawidłowego pisania opowiadania, sporządzania notatki

• pomysłowość.

4. Część zadań oceniona będzie przed prezentacją, inne w czasie wspólnego spotkania

• każdy z członków jury za każde zadanie może przydzielić maksymalnie 10 punktów

z wyjątkiem konkursu wiedzy o regionie

• za konkurs wiedzy o regionie, każdy członek jury przydziela tyle punktów ile zdobyła

drużyna za odpowiedzi.

• po zakończeniu występów wszystkich klas, jury może za „oryginalną” prezentację

danego programu przydzielić dodatkowo nie więcej niż 50% przydzielonych

wcześniej punktów.

5. W czasie konkursu wiedzy o regionie

• wyznaczonej drużynie mogą pomagać pozostali uczniowie z klasy, ale wtedy liczba

zdobytych punktów jest o połowę mniejsza.

• jeżeli odpowiedzi na pytanie nie udzielą uczniowie danej klasy, mogą to zrobić

uczniowie pozostałych klas VI, wtedy za dwie prawidłowo udzielone odpowiedzi

dolicza się punkt dla klasy.

• odpowiadamyściśle na zadane pytania. (30 sekund)

6. Konkurs wygrywa ta klasa, która zdobędzie jak najwięcej punktów za wszystkie

wykonane zadania.

7. Wszystkie klasy w nagrodę otrzymają dyplomy i ... . Pojedynczy zaś uczniowie oprócz

braw za prezentację mogą liczyć na wspaniałą ocenę.

ŻYCZĄC POWODZENIA I WIELU NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ

liczymy na uczciwą i zdrową rywalizację, nie podpowiadanie i miłą atmosferę.
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PYTANIA DO KONKURSU WIEDZY O REGIONIE

1. Jak nazywa się park narodowy położony w pobliżu Stęszewa, w którym roku był założony
i jaki ma obszar?

2. Jak nazywa się największe jezioro na terenie WPN?
3. W którym miejscu widnieje napis na kamieniu z płytą: „Miejsce uświęcone męczeńską

krwią Polaków pomordowanych przez hitlerowców w latach okupacji 1939-1945”.
4. Jak nazywa się aleja z Dębienka do Dębna, jaką ma długość i ile liczy starych drzew?
5. W pobliżu jakiej miejscowości w naszej gminie Stefan Czarniecki stoczył zwycięską

potyczkę ze Szwedami i kiedy to było?
6. Jaki ród wielkopolski był właścicielem Trzebawia w XIX wieku?
7. Który z właścicieli Trzebawia ofiarował tę wieś państwu, ustanawiając w r. 1924 fundację

p.n. „Zakłady Kórnickie”.
8. W Trzebawiu znajduje się pomnik. Komu jest on poświęcony?
9. Wymień trzy aleje kasztanowe koło Stęszewa.
10. Jak nazywa się rzeczka przepływająca pomiędzy jeziorami Witobelskim i Łódzko-

Dymaczewskim?
11. W których miejscowościach w XIII wieku istniał kościół?
12. Czy w XVII wieku w Łodzi była szkoła parafialna?
13. Rezerwatścisły „Czapliniec” znajduje się na półwyspie wrzynającym się między dwa

jeziora. Jakie, wymień je .
14. Czemu zawdzięcza swą nazwę wieś Łódź?
15. Jaki ród wielkopolski ma swoja kaplicę grobową w kościele w Łodzi?
16. Przy kościele w Łodzi jest piękny pomnik przyrody. Co to za drzewo?
17. Wymień dwa nazwiska bohaterów z XIX wieku, których groby znajdują się w Łodzi.
18. Wymień rody, które były właścicielami Będlewa.
19. Kto jest dzisiaj gospodarzem pałacu w Będlewie?
20. Do jakiego rodu wielkopolskiego w przeszłości należała wieś Wronczyn?
21. W jakiej miejscowości jest mogiła zbiorowa 11 więźniów żydowskich, zabitych przez

Niemców w czasie II wojnyśw.?
22. Wymień wieś książęcą, później królewską, w której przebywał Przemysław I.
23. Która z miejscowości w latach 1458 i 1510 wymieniona była jako miasto pod nazwą

Żmiń?
24. Wymień miejscowość, w której znajduje się pałac neogotycki z 1900 roku o charakterze

obronnego zamku.
25. Jaki gatunek drzewa jest pomnikiem przyrody w parku krajobrazowym w Strykowie?
26. W jakiej miejscowości znajduje się pałac, w którym biblioteka Raczyńskich ma

zgromadzone swoje zbiory?
27. Wymień właścicieli Jeziorek.
28. W jakiej miejscowości na terenie gminy w pałacu znajduje się szkoła podstawowa?
29. Jakie drzewo jest pomnikiem przyrody w Jeziorkach?
30. Która z miejscowości w gminie od ok. 1150 roku była własnością biskupów poznańskich,

a od ok. 1570 roku do 1773 roku posiadłością kolegium jezuickiego w Poznaniu?
31. Urodzony w Tomicach biskup Piotr Tomicki, wybitny dyplomata, humanista był

sekretarzem na dworze jakiego króla?
32. Na płd-wsch od Jeziora Tomickiego znajduje się rezerwat przyrody. Jak się nazywa?
33. Kto był właścicielem Skrzynek i folwarkuŻarnowiec na początku XX wieku?
34. Jak nazywa się jezioro nad brzegiem, którego leży Wielka Wieś?
35. W której miejscowości znajduje się wczesnośredniowieczne grodzisko wklęsłe otoczone

wałami obronnymi?
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36. Jak nazywa się wybitny historyk, którego tablica pamiątkowa umieszczona jest naścianie
wikariatu w Stęszewie i z jakiej miejscowości pochodził?

37. Wymień jeziora otaczające miasto Stęszew.
38. Który z królów i kiedy nadał Stęszewowi prawa miejskie?
39. Od kiedy w Stęszewie istniała szkoła parafialna?
40. Kto w II poł. XV wieku na „Pańskiej Górze” wybudował zamek?
41. Ile jarmarków w roku mógł urządzać Stęszew w XV wieku?
42. Które z rzemiosł w XVII wieku silnie było rozwinięte w Stęszewie?
43. Kto i kiedy zniszczył zamek i miasto Stęszew?
44. Kiedy Stęszew ogarnął wielki pożar?
45. Kiedy w Stęszewie był wielki pomór, który opanował całą Wielkopolskę?
46. Jakie klęski spotkały Stęszew w II poł. XVIII?
47. Wymień właścicieli Stęszewa.
48. Ilu mieszkańców liczył Stęszew pod koniec XVIII wieku, a ilu w II poł. XIX wieku?
49. Pod jakim zaborem Stęszew był w okresie rozbiorów?
50. Wymień właścicieli Stęszewa, których godła znajdują się w herbie Stęszewa.
51. Który z właścicieli i w którym wieku założył w Stęszewie fabrykę sukna i pończoch oraz

garbarnię?
52. Kto stał na czele powstańców proklamujących niepodległość Polski w Stęszewie w 1848

roku?
53. Jakie stowarzyszenia zakładano w mieście, które walczyły o utrzymanie polskości w XIX

i na początku XX wieku?
54. Kiedy przeprowadzono przez Stęszew linie kolejową i jakie łączyła miejscowości?
55. Ilu powstańców liczyła kompania stęszewska sformowana w czasie Powstania

Wielkopolskiego?
56. Jak nazywał się powstaniec, który poległ w Poznaniu 27 grudnia 1918 roku i pochodził

ze Stęszewa?
57. W którym roku uruchomiono w Stęszewie fabrykę produkującą włókno lniane, trzepanki

i pakuły?
58. Gdzie byli wywożeni mieszkańcy Stęszewa w czasie okupacji hitlerowskiej?
59. W jakim powiecie i w jakim województwie leży dzisiaj Stęszew?
60. Z którego wieku pochodzi dom z podcieniami na rynku i co się w nim dzisiaj znajduje?
61. Gdzie znajduje się tablica z napisem: „W tym budynku przechowana była zdobyczna broń

powstańców wielkopolskich ze Stęszewa”?
62. Gdzie widnieje napis „W hołdzie mieszkańcom Stęszewa – powstańcom Wielkopolskim,

pomordowanym przez hitlerowców oraz tym, którzy na frontach II wojnyświatowej
oddaliżycie za wolność Ojczyzny”

63. Jakie herby znajdują się na pomniku na rynku w Stęszewie?
64. Na rynku w pobliżu LOTTO znajduje się tablica pamiątkowa. Komu jest ona poświęcona?
65. Jak nazywał się proboszcz Stęszewa zamordowany w Dachau?
66. Jakie nazwiska powstańców XIX wieku można spotkać na płytach epitafijnych oraz na

cmentarzu przykościelnym w Stęszewie?
67. Z jakiego okresu pochodzi późnogotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem znajdująca się

w Kościółku?
68. Na co zużyto cegły z zamku z „Pańskiej Góry”?
69. Na ulicy Kórnickiej w Stęszewie znajduje się pomnik przyrody. Jakie to drzewo?
70. Gdzie w Stęszewie znaleziono przedmioty z okresu kultury łużyckiej?
71. Co pozostało po zamku na „Pańskiej Górze” i gdzie się to znajduje?
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W sali przygotowane jest:

• nagłośnienie, 2 mikrofony

• scenografia: prace plastyczne, motto, mapa gminy, województwa

• plansza do punktacji

• trzy osobowe stoliki dla trzech drużyn reprezentujących klasy w konkursie wiedzy

o regionie

• stolik dla jury – 3 osoby

• miejsca dla zaproszonych gości

• wyznaczone miejsca dla poszczególnych klas

• miejsce na występy

• wystawka materiałów zgromadzonych o regionie np.: albumy uczniowskie, foldery,

widokówki, zdjęcia, przewodniki, materiały z Internetu, lokalne czasopisma
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SCENARIUSZ – POZNAJEMY NASZ REGION
(Cicho gra muzyka ludowa z płyty)

Szczęśliwy jest człowiek,
który ma swoją małą ojczyznę.

(...)
Mała ojczyzna jest jak rzeka,

u której brzegów wznosi się dom, nasz dom.
(...)

Mała ojczyzna jest obecna w nas –
zasobami wartości, które gromadziły pokolenia

i my przez całeżycie.

- Rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie fragmentem wiersza „Mała
Ojczyzna” Jana Sabiniarza. Ten wiersz będzie mottem naszego
dzisiejszego spotkania „Poznajemy nasz region”.

- Serdecznie witamy przybyłych na nasze spotkanie:
- ...............................................................................

- Kilkaset lat kształtował się osadniczy obraz Polski – aż do współczesnych
czasów. Tworzyła się barwna mozaika regionów etnograficznych –
obszarów o charakterystycznym stroju ludowym, budownictwie,
zwyczajach i obrzędach, wierzeniach i gwarze. Na ich odmienność

wpłynęły też sposoby gospodarowania – uzależnione od jakości gleb,
ukształtowania terenu, stosowanych narzędzi, zamożności mieszkańców.
Niestety, wiele elementów kultury ludowej odeszło w zapomnienie lub
straciło rację bytu.
My dziś, postaramy się przybliżyć chociaż elementy tego co było i jest
charakterystyczne dla naszego regionu – Wielkopolski,albo jeszcze bliżej
naszej Ziemi Stęszewskiej.

- Charakterystycznymi instrumentami Wielkopolski są dudy i skrzypce.
Młodzi mieszkańcy Stęszewa i Dobieżyna z gminy Buk tworzą unikalną
na skalę Wielkopolski kapelę „Koźlary”. Zespół działa przy Domu
Kultury w Stęszewie. Serdecznie zapraszamy ich na scenę.

- Dziękujemy kapeli „Koźlary”. Wielkie brawa. (Wręczenie podziękowania
i kwiatów)
Przypomnę regulamin dzisiejszego konkursu.

1. W konkursie biorą udział uczniowie wszystkich klas VI.
2. Wszystkie klasy przygotowywały się według przydzielonych zadań.
3. Część zadań oceniona została przed prezentacją, inne w czasie wspólnego spotkania
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• każdy z członków jury za każde zadanie może przydzielić maksymalnie 10 punktów z
wyjątkiem konkursu wiedzy o regionie

• za konkurs wiedzy o regionie, każdy członek jury przydziela tyle punktów ile zdobyła
drużyna za odpowiedzi.

• po zakończeniu występów wszystkich klas, jury może za „oryginalną” prezentację
danego programu przydzielić dodatkowo nie więcej niż 50% przydzielonych
wcześniej punktów.

4. Konkurs wygrywa ta klasa, która zdobędzie jak najwięcej punktów za wszystkie
wykonane zadania.

5. Wszystkie klasy w nagrodę otrzymają dyplomy i ... . Pojedynczy zaś uczniowie oprócz
braw za prezentację mogą liczyć na wspaniałą ocenę.

ŻYCZĄC POWODZENIA I WIELU NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ
liczymy na uczciwą i zdrową rywalizację, nie podpowiadanie i miłą atmosferę.

Czas poznać historię i legendę naszej miejscowości. Uczyni to klasa VIa.
Serdecznie zapraszamy.

- Dziękujemy klasie VIa.
W tradycyjnej kulturze ludowej każdemu etapowi ludzkiegożywota
towarzyszyły liczne obrzędy i zwyczaje. Były one powiązane zżyciem
rodzinnym oraz z miejscem zajmowanym w wiejskiej społeczności. Nie
obce były również obrzędy związane z obchodami Roku Wielkopolskiego
np. podkoziołek, popielec z zawieszanymi woreczkami popiołu, za Boże
rany, siwki, dożynki czy wystawianie bram w sylwestra.
Zwyczaje, nasza tradycja zawsze towarzyszyły ludziom i towarzyszą.
Zapraszamy na scenę kl. VIc.

- Dziękujemy kl. VIc.
Ludzie chętnie lubili śpiewać. A co śpiewano? Zapraszamy kl. VIb.

- Dziękujemy kl. VIb.
Co śpiewali Wielkopolanie usłyszymy również w wykonaniu zespołu
folklorystycznego z Modrza - „Modrzanki”. Zespół zaprezentuje nam się

w strojach ludowych. Serdecznie zapraszamy na scenę.

- Dziękujemy zespołowi „Modrzanki”. (Wręczenie podziękowania
i kwiatów)
Przyśpiewki towarzyszyły różnym imprezom, przy których nie brakowało
jadła, a ludzie byli odświętnie ubrani. Oczywiście jakość potraw zależna
była od zamożności mieszkańców wsi.
Poznańskie pyry – tak kpią czasem z Wielkopolan mieszkańcy innych
regionów Polski.
Menu potraw wielkopolskich przedstawi nam klasa VIc. Prosimy na
scenę.
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- Dziękujemy klasie VIc.
Na obszarze Wielkopolski najliczniejszymi grupami etnograficznymi są:
Bambrzy, Biskupianie, Olędry. Posiadali oni odrębne zwyczaje, obrzędy,
stroje, ozdoby.
Prosimy klasę VIa o zaprezentowanie swoich strojów ludowych.
Dziękujemy.
Prosimy klasę VIb o zaprezentowanie swoich strojów ludowych.
Dziękujemy.
Prosimy klasę VIc o zaprezentowanie swoich strojów ludowych.
Dziękujemy.
Strój wielkopolski wypożyczony z naszego Muzeum Regionalnego
zaprezentuje kl. VIb. Zapraszamy.

- Dziękujemy klasie VIb.
Każdy region ma swoje powiedzenia, a więc nasza gwara w wykonaniu
klasy VIa. Prosimy na scenę.

- Dziękujemy klasie VIa.
Również wierszyk pisany naszą gwarą przedstawi klasa VIc. Prosimy.

- Dziękujemy klasie VIc.
Cudownie jest po sobie zostawić ślad, a czyni to nasza regionalistka –
pani Leokadia Koszarek.
Prosimy panią o powiedzenie nam kilku słów na temat swoich wspomnień

zapisanych w kronikach.

- Dziękujemy Paniślicznie. (Wręczenie podziękowania i kwiatów)
Może Pani słowa zachęcą nie jednego z nas do zapisywania ważnych
wydarzeń w naszymżyciu, kraju,świecie i Ziemi Stęszewskiej, która jest
małą częścią Wielkopolski.
Skoro region nie jest nam obcy, czas pochwalić się wiedzą o nim.
Zapraszamy trzy osobowe drużyny z każdej klasy do stolików.
(Siadają)
Przed przystąpieniem do konkursu przypomnę regulamin.
W czasie konkursu wiedzy o regionie

• wyznaczonej drużynie mogą pomagać pozostali uczniowie z klasy, ale
wtedy liczba zdobytych punktów jest o połowę mniejsza.

• jeżeli odpowiedzi na pytanie nie udzielą uczniowie danej klasy, mogą to
zrobić uczniowie pozostałych klas VI, wtedy za dwie prawidłowo
udzielone odpowiedzi dolicza się punkt dla klasy.

• odpowiadamyściśle na zadane pytania. (30 sekund)
• prawidłowości odpowiedzi oceniać będzie pani Grażyna Dutka
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(Pytania i odpowiedzi, policzenie ile punktów zdobyły poszczególne
klasy)

- Bogatyświat wielkopolskiej kultury ludowej idzie w zapomnienie.
Wielkopolska wcześnie, bo już w XIX w. przejmować zaczęła zwyczaje
mieszkańców miast. Tradycyjne zwyczaje i obrzędy ulec musiały
wpływom, atrakcyjnej dla wielu mieszkańców wsi, kultury miejskiej. Po
dawnymświecie tradycyjnej kultury ludowej zostały tylko szczątki.
Warto było tę kulturę ludową przypomnieć, gdyż ta miniona i często
dziwna dla nas kultura to historia nas samych i części naszej kulturowej
tożsamości.

- Prosimy jury o werdykt.

- Dziękujemy jury za ogłoszenie werdyktu. (Wręczenie podziękowania
i kwiatów)
Proszę przewodniczących klas VI-ych na scenę.
(Wręczenie dyplomów i nagród)
Klasom gratulujemy. Wszyscy wypadliście wspaniale.
Podziękowanie Pani Barbarze Bawer– dyrektorowi Domu Kultury
w Stęszewie za pomoc w zorganizowaniu spotkania. (Wręczenie
podziękowania i kwiatów)

- Wśród tak wielu wartości
Dwie są najważniejsze dla małej ojczyzny:

Dary przyrody
Dary natury.

Przyroda daje małej ojczyźnie zdrowie
Kultura daje jej własną twarz.
Był to fragment wiersza „Mała Ojczyzna”. Wiersza, którym
rozpoczęliśmy dzisiejsze spotkanie.
Również fragmentem tego wiersza dzisiejsze spotkanie kończymy,
dziękując Wszystkim za udział w nim.
Dziękujemy. Muzyka ludowa z płyty.


