
Program edukacji regionalnej

Ziemia leżajska w ujęciu geograficznym.

Wstęp

Program edukacji regionalnejZiemia leżajska w ujęciu geograficznymzostał opracowany
dla uczniów Gimnazjum w Wierzawicach.
Uwzględnia on planowe poszerzanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej naszego regionu.
Koncepcja programu zakłada zapoznanie z miejscowością, w której znajduje się szkoła,
najbliższym miastem i sąsiednimi wioskami.
Założeniem jest zainteresowanie uczniów dziedzictwem kulturowym regionu i przybliżenie
im najbliższegośrodowiska przyrodniczo-geograficznego, co w rezultacie będzie prowadziło
do wytworzenia więzi emocjonalnych z regionem.

Cele programu

Cel ogólny

Przybliżenie uczniomśrodowiska przyrodniczo-geograficznego najbliższej okolicy.

Cele pośrednie:

- Zapoznanie z charakterystycznymi elementami krajobrazu, kultury materialnej i zabytkami.
- Kształtowanie umiejętności współżycia z przyrodą.
- Uwrażliwienie na piękno regionu.
- Zapoznanie z prawami przyrody i wpływem człowieka naśrodowisko.
- Kształtowanie umiejętności obserwacji.
- Uświadomienie problemów związanych z ochroną środowiska.

Cele operacyjne

Uczeń potrafi:

- określić położenie geograficzne swojej miejscowości i regionu,
- wymienić zabytki regionu, podać miejsca ich występowania,
- scharakteryzować środowisko naturalne regionu (ukształtowanie powierzchni, rośliny,

zwierzęta, pomniki przyrody),
- wymienić walory swojego regionu,
- scharakteryzować gospodarkę regionu,
- zbierać informacje i materiały oraz dokonywać ich selekcji,
- zachować się kulturalnie w muzeum, parku,
- współpracować w grupie i być za nią odpowiedzialny,
- korzystać z technologii komputerowych,
- działać na rzecz ochronyśrodowiska,
- zaplanować trasę wycieczki,
- ciekawie i aktywnie spędzać wolny czas.



Metody:

- pogadanka,
- dyskusja,
- wycieczka,
- wykorzystanie literatury,
- praca w grupie,
- konkurs,
- praca z komputerem.

Przykładowy
temat.

Treści nauczania. Cele edukacyjne. Po zrealizowaniu tematu
uczeń potrafi.

I
Poznajemy
swój region
-Ziemię
leżajską.

1. Pochodzenie nazwy
regionu.

2. Położenie geograficzne.
3. Podział terytorialny

regionu.
4. Najważniejsze

miejscowości,
rzeki, rośliny,
i zwierzęta regionu.

- wyjaśnienie pochodzenia
nazwy regionu,

- przedstawienie:
* położenia geograficzne-

go regionu i krain
z nim sąsiadujących,

* podziału powiatu na
na gminy,

* najważniejszych
miejscowości,

* rzek, roślin, i zwierząt
regionu

- wyjaśnić pochodzenie
nazwy regionu,

- wskazać na mapie region
i krainy z nim sąsiadujące,

- przedstawić podział
terytorialny regionu,

- wskazać na mapie
najważniejsze miejscowości,
rzeki,

- nazwać rośliny i zwierzęta
występujące pospolicie
w regionie

II
Najpiękniej-
sze zabytki
regionu.

1. Czym jest zabytek?
2. Najbardziej znane

zabytki (Bazylika i kla-
sztor o.o. Bernardynów
w Leżajsku, Kościół
w Starym Mieście – da-
wna cerkiew, Kaplica
w Brzózie Królewskiej).

3. Muzeum o.o. Bernardy-
nów jako miejsce
gromadzeniaśladów
przeszłości.

- zapoznanie uczniów
z najciekawszymi zabytka-
mi znajdującymi się
w regionie,

- wyjaśnienie następujących
pojęć; zabytek, dzieło
sztuki,ślady przeszłości,
muzeum

- wyjaśnić pojęcia: zabytek,
dzieło sztuki, muzeum,

- wymienić najciekawsze
zabytki związane z regio-
nem,

- rozpoznać na zdjęciach lub
rysunkach prezentowane
zabytki,

- wskazać na mapie miejsco-
wości, w których znajdu-
ją się te zabytki,

- opisać wybrany zabytek,
- uzasadnić konieczność

ochrony zabytków

III
Piękno
naszej
przyrody.

1. Co to są rezerwaty
przyrody i pomniki
przyrody.

2. Niezwykłe zabytki
krajobrazowe, pomniki
przyrody, rzadkie
okazy fauny i flory;
(rezerwat azalii

- wyjaśnienie pojęć;
rezerwat przyrody i pom-
nik przyrody,

- zainteresowanie uczniów
przyrodą regionu i naj-
bliższej okolicy,

- ukazanie kilku ciekawych
pod względem przyrodni-

- opisać przyrodę najbliższej
okolicy,

- przedstawić walory miejsc
które warto zobaczyć,

- wyjaśnić ideę otaczania
ochroną określonych
obszarów,

- wymienić nazwy roślin



pontyjskiej „Kołacznia”
rezerwat „Las Klaszto-
rny”, Brzózański Obszar
Chronionego Krajobra-
zu-rezerwat bobrów,
rezerwat torfowiskowy
- „Suchy Ług”).

czym i krajobrazowym
obszarów regionu,

- uwrażliwienie na piękno
przyrody,

- zapoznanie z obszarami
chronionymi regionu, ich
walorami, florą, fauną,
ukształtowaniem terenu,

- przygotowanie uczniów
do kilkugodzinnej wycie-
czki krajoznawczej po
regionie

i zwierząt ginących i obję-
tych ochroną w regionie,

- przygotować się do kilku-
dniowej wycieczki krajo-
znawczej po regionie

IV
Przemysł
w naszym
regionie.

1. Największe zakłady
przemysłowe; (Browar
Leżajsk, Hortino,
Zakłady Chemiczne
„Organika”-Sarzyna,
Zakłady Przemysłu
Tytoniowego „Philips
Morris”, Fabryka Ma-
szyn w Leżajsku,
Zakład Silikatowy
w Leżajsku).

2. Charakterystyczny dla
naszego regionu prze-
mysł wikliniarski
(Łętownia, Wola
Zarczycka).

- zapoznanie uczniów
z rodzajem przemysłu
w naszym regionie,

- zapoznanie z rozmieszcze-
niem zakładów przemy-
słowych w regionie,

- wyjaśnienie powiązań
przemysłu z rolnictwem

- wymienić nazwy zakładów
przemysłowych w regionie,

- wymienić podstawowe
wyroby naszego przemysłu,

- omówić technologię wytwa-
rzania wyrobów wikliniar-
skich

V
Rolnictwo
w okolicach
Leżajska.

1. Rodzaje gospodarstw
rolnych.

2. Rodzaje, typy i klasy
gleb.

3. Rodzaje upraw.
4. Zwierzęta hodowlane.

- przedstawienie charakte-
rystycznych dla regionu
gospodarstw rolnych,

- zapoznanie z podziałem
gleb na: rodzaje, typy,
i klasy,

- ukazanie typowych
roślin uprawianych
w naszym regionie

- wymienić rodzaje gospo-
darstw rolnych,

- scharakteryzować rodzaje
i typy gleb,

- określić wymagania
glebowe charakterysty-
cznych roślin,

- wymienić rodzaje upraw
wykorzystywanych przez
przemysł w regionie,

- wyjaśnić znaczenie
hodowli zwierząt

VI
Jak
zachować
nasześrodo-
wisko natu-
ralne.

1. Stanśrodowiska
naturalnego w regionie.

2. Zagrożenia dlaśrodo-
wiska wynikające
z działalności człowieka.

3. Prawne formy ochrony
środowiska naturalnego.

- przedstawienie stanuśro-
dowiska naturalnego
w regionie,

- ukazanie zagrożeń
wynikających z działal-
ności człowieka dla
środowiska naturalnego,

- przedstawić stanśrodowiska
naturalnego w regionie,

- omówić zagrożenia wynika-
jące z działalności człowie-
ka dlaśrodowiska natura-
lnego regionu, lokalizować
obiekty szczególnie dla



lokalizowanie obiektów
szczególnie dla niego
uciążliwych,

- wskazanie miejsc składo-
wania odpadów,śmieci
i ścieków w najbliższej
okolicy oraz możliwości
ich segregacji, ponowne-
go wykorzystania lub
zagospodarowania

niego uciążliwe,
- podać miejsca składowania
odpadów,śmieci i ścieków
w naszej okolicy oraz
możliwości ich segregacji,
ponownego wykorzystania
lub zagospodarowania,

- zaprezentować pewne formy
ochronyśrodowiska natural-
nego w regionie

VII
Czy znasz
swój region
(konkursy).

1. Zabytki architektury
w regionie (konkurs
plastyczny).

2. Piękno naszego krajo-
brazu (konkurs na
album fotograficzny).

3. Ziemia leżajska – moja
mała ojczyzna (quiz).

- przypomnienie poprzez
zabawę (konkurs) oma-
wianych wcześniej zaby-
tków architektury, rezer-
watów i pomników przy-
rody,

- ukazanie możliwości
zdobywania i utrwalania
wiedzy poprzez zabawę,

- utrwalenie poznanych
wcześniej wiadomości

- samodzielnie, na podstawie
zdobytej wiedzy o regionie,
przeprowadzić konkurs
wiedzy o nim w swojej ro-
dzinie i grupie rówieśniczej,

- opowiedzieć o ciekawych
miejscach w regionie,

- ocenić wypowiedzi kolegów,
- znaleźć motywację do posze-

rzania swojej wiedzy
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Krótka refleksja

Opracowany program przeznaczony jest dla uczniów gimnazjum.
Zawarte w nim zadania realizowane będą na zajęciach pozalekcyjnych
(np.: kółko geograficzne) i na godzinach wychowawczych.
Niezbędne będzie również organizowanie zajęć terenowych, które pozwolą
na efektywniejszą pracę i osiągnięcie celów.

Opracowała:

Bożena Szczepanik


