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„Co było nam obce, będzie nam znane.
Bo nauczyciel jest kapitanem,
co na okręcie dokołaświata
płynie wraz z nami przez szkolne lata”

Jerzy Ficowski
Od autora.

Edukacja krajoznawczo – turystyczna jest ważnym elementem
edukacji wczesnoszkolnej.

Należy dzieci uczyć, aby wiedzę swoją czerpały nie tylko z
książek, ale również z otaczającego jeświata, z własnych przeżyć
i doświadczeń. Szczególnego charakteru zdobywanie nowej wiedzy
nabiera w naszej szkole, której patronem jest Maksymilian Golisz –
nauczyciel, współorganizator i działacz oświatowy.

W moim rozumieniu – krajoznawstwo w nauczaniu
wczesnoszkolnym, to poznawanie bliższego i dalszego otoczenia
dziecka, poznawanie osobliwości i tradycji swojej szkoły, dzielnicy,
miasta, kraju. Turystyka – to poznawanie tego wszystkiego w formie
wędrówki pieszej, spacerów, zajęć rekreacyjnych, wycieczek pieszych
i autokarowych, spotkań z ciekawymi ludźmi w ciekawych miejscach,
itp.

Edukacja krajoznawczo – turystyczna stwarza nauczycielowi
szerokie pole do działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej.

Podstawą do napisania niniejszego programu były moje
długoletnie obserwacje uczniów, którzy podczas wycieczek, wyjść,
spacerów wspaniale chłoną nową wiedzę, czerpiąc przy tym wiele
przyjemności. Wiedza ta zdobywana własnym doświadczeniem
okazywała się być niezwykle trwałą.
Kontakt dzieci z otoczeniem, przyrodą, aktywność ruchowa
wzbogacona o edukację krajoznawczą pozwala również na
kształtowanie nowoczesnych i pożądanych postaw wśród nich.

W realizacji programu opierać się będę na współpracy m.in. z
organizacjami działającymi na terenie osiedla, miasta, ze szkolną Ligą
Morską, organizacjami sportowymi i turystycznymi.

Anna Iskra



Charakterystyka programu

Program obejmuje wiedzę przyrodniczo – ekologiczną,
geograficzną, kulturową, krajoznawczą i turystyczną osiedla, miasta
Szczecina, województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym
uwzględnieniem Szczecina i jego najbliższych okolic.

Warunki realizacji programu.

Program realizowany będzie w klasach I – III szkoły
podstawowej.
Zajęcia teoretyczne obejmować będą 3 godz. w miesiącu, zajęcia
praktyczne 3 godz. w miesiącu. Uzupełnieniem programu będą zajęcia
dodatkowe w wymiarze1 – 2 godz. w miesiącu ( w miarę potrzeby w
soboty).

Cele kształcenia :

- nauka współdziałania w grupie,
- podejmowanie działań na rzecz ochronyśrodowiska,
- zapoznanie z dziedzictwem kulturowym miasta, regionu, kraju,
- nabycie umiejętności współdziałania w grach i zabawach,
- podejmowanie działań sprzyjających zdrowiu,
- poznanie walorów rodzinnego miasta i regionu,
- poznanie głównych zabytków architektury i przyrody,
- poznanieśrodków masowego przekazu istniejących w Szczecinie,
- poznanie ośrodków kulturalnych miasta,
- kształtowanie emocjonalnego związku z regionem, patriotyzmu,
- rozwój wyobraźni, fantazji, własnej twórczości artystycznej

(zajęcia plastyczne, muzyczne).



Procedura osiągnięcia założonych celów:

Edukacja krajoznawczo- turystyczna powinna być realizowana
we współpracy instytucjami działającymi na terenie osiedla, miasta,
z instytucjami zajmującymi się ochroną przyrody, muzeami, Ligą
Morską, bibliotekami, rodzicami, organizacjami turystyczno –
krajoznawczymi.

Formy organizacyjne:

- zajęcia teoretyczne w sali lekcyjnej,
- zajęcia w terenie ( wycieczki np. do ogrodu dendrologicznego,

Straży Pożarnej, teatru, parku, lasu, zwiedzanie osobliwości
miasta, zajęcia rekreacyjne i sportowe, itp.),

- lekcje muzealne,
- wykonanie prac plastyczno – technicznych zespołowych

i indywidualnych.
- lekcje teatralne w teatrze

Podczas realizacji programu nauczyciel powinien być

inspiratorem i współuczestnikiem zajęć. Zdobyta wiedza o mieście,
regionie ma stanowić więź ze szkołą, rodziną, miastem, regionem.



Ewaluacja osiągnięć uczniów.

Sprawdzenie osiągnięć uczniów z zakresu znajomości wiedzy
krajoznawczej odbywać się będzie na różne sposoby:

- sprawdzenie umiejętności opowiadania o swojej szkole, osiedlu,
mieście, konkurs na najciekawsze opowiadanie,

- opracowanie i wykonanie albumu - Moje miasto,
- kolekcjonowanie (np. plakietek, przedmiotów, znaczków z

emblematem miasta),
- zorganizowanie szkolnej wystawki, gazetkiściennej - Moje

miasto i ja,
- wykonanie pracy plastyczno – technicznej dotyczącej wycieczki,

odbytych zajęć,
- wykonanie gazetkiściennej – Szczecin z fotografii dawniej i dziś,
- wykonanie plakatu na temat ochrony przyrody,
- sporządzenie kalendarium ważnych dat związanych z tradycjami

szkoły i miasta,
- prowadzenie kroniki klasy – moje miejsce w historii szkoły.



Treści programu:

1. przyrodniczo – geograficzne:

- położenie Szczecina i województwa,
- podział miasta na dzielnice, położenie osiedla – Niebuszewo,
- krajobraz naszego miasta,
- szata roślinna, zwierzęca, wody naszego regionu,
- lasy w okolicy Szczecina – „Zielone płuca”

2. krajoznawcze i regionalne:

- moja szkoła, pracownicy szkoły, pomieszczenia szkolne,
- poznajemy patrona szkoły,
- poznajemy najbliższe okolice szkoły, bezpieczną drogę do domu,
- nasze osiedle, co o nim wiemy?,
- najciekawsze miejsca w naszej okolicy – parki, ogrody,
- poznajemy instytucje działające na terenie osiedla i miasta,
- pochodzenie nazwy naszego miasta – legendy,
- pochodzenie herbu miasta – legendy,
- historia Szczecina,
- historyczne miejsca na terenie mojego osiedla i miasta,
- zabytki miasta,
- poznajemy ciekawych ludzi – mieszkańców naszego miasta,
- rodzaje komunikacji w naszym mieście,
- poznajemyśrodki masowego przekazu w naszym mieście.

3. treści ekologiczne:

- przyroda naszego osiedla i miasta ( parki, lasy ogrody),
- zasady zachowania się w obszarach chronionych,
- oddziaływania pozytywne i negatywne człowieka na szatę roślinną

i zwierzęcą w naszym mieście i regionie,
- co możemy zrobić, aby chronić przyrodę?,



- czy zasypią nasśmieci?.

4. Treści zdrowotne:

- bezpieczna droga ze szkoły do domu i odwrotnie,
- bezpieczeństwo podczas wycieczek,
- stosowny strój do odpowiedniej pogody i rodzaju wycieczki,
- odpowiednia ilość i rodzaj posiłku w zależności od rodzaju

wycieczki,
- wpływ aktywności ruchowej naświeżym powietrzu na zdrowie

człowieka,

5. treści turystyczne:
- pojęcie krajoznawstwa,
- ekwipunek i ubiór turystyczny,
- szlak turystyczny,ścieżka rowerowa,
- formy aktywności turystycznej,
- wiadomości o mapach, sposobach orientacji w terenie.

Myślę, że proponowany przeze mnie program edukacji
krajoznawczo – turystycznej będzie znakomitym dopełnieniem
programu nauczania obowiązującego w klasach I – III.
Niewątpliwie uatrakcyjni proces edukacji, dostarczy dzieciom wiele
satysfakcji, okazji do czerpania wiedzy z własnych przeżyć
i doświadczeń, pozwoli im na zdobycie nowych i wykazanie się

posiadanymi umiejętnościami, rozbudzi zainteresowania, ukształtuje
emocjonalny stosunek do swojej rodziny, szkoły, osiedla, miasta.



Nauczyciel steruje działalnością dzieci przez organizowanie
środowiska wychowującego i tworzy sytuacje wychowawcze,
dostarcza treści oraz stosuje różnorodne metody i formy pracy.

W realizacji proponowanego wyżej programu będę się starać,
aby zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do przyswajania
nowego zasobu wiadomości, do kształcenia nowych umiejętności,
kształtowania postaw. Będę rozbudzać zainteresowania i pobudzać
aktywność swoich wychowanków dla dobra ich samych, rodziny,
szkoły, miasta i kraju.

Anna Iskra


