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mgr Katarzyna Wiener, mgr Ewa Kowalska
SP nr 34 w Katowicach

MOJA MAŁA OJCZYZNA
PROJEKT EDUKACYJNY zrealizowany w klasach szóstych

Cele ogólne:
- budzenie poczucia odrębności kultury śląskiej,
- kształcenie umiejętności korzystania z różnychźródeł informacji,
- gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji dotyczących dziedzictwa

kulturowego regionu,
- kształcenie umiejętności pracy w grupie,
- doskonalenie umiejętności prezentacji zebranych przez grupę materiałów.

Cele operacyjne –uczeń:
- zna miejsca pamięci narodowej w najbliższej okolicy,
- pamięta o wydarzeniach historycznych, które dzięki tym miejscom zostały

upamiętnione,
- orientuje się w ofercie kulturalnej regionu (kina, teatry, filharmonie, opery itd.),
- potrafi zaproponować malownicze miejsca regionu, gdzie warto wybrać się na

wycieczkę, spędzić wolny czas,
- zna niektóre tradycjeśląskie,
- umie opisać strój śląski,
- zna kilka legend związanych zeŚląskiem,
- śpiewa piosenkiśląskie,
- zna ludzi tworzących kulturę Śląska,
- wymienia postacie historyczne związane z regionem i zna ich zasługi,
- rozumie, dlaczego należy pielęgnować gwarę i tradycje regionalne,
- zna przysłowiaśląskie i kilka wyrazów gwarowych.

Czas realizacji: 3 miesiące
Projekt realizowany w klasach szóstych.
Osoby odpowiedzialne: wychowawcy klas szóstych i nauczyciele uczący ( nauczyciel

muzyki, historii, przyrody, plastyki)
Formy realizacji:

1. Portfolio:
- gromadzenie informacji o: miejscach pamięci narodowej, wydarzeniach z nimi
związanych, ciekawych obiektach i miejscach w regionie, sławnychŚlązakach,
tradycjachśląskich,
- korzystanie z przewodników, encyklopedii, dostępnychźródeł historycznych,
z internetu

2. Wystawa pt. „ GórnyŚląsk- nasza mała ojczyzna”.
3. Wycieczka do wybranych miejsc pamięci narodowej – złożenie kwiatów.
4. Wycieczka do MuzeumŚląskiego, Skansenu.
5. Wizyta w BiblioteceŚląskiej.
6. Wyjścia do kina.
7. Wizyta w TeatrzeŚląskim im. St. Wyspiańskiego – lekcje teatralne, obejrzenie

spektaklu.
8. Wycieczka do PlanetariumŚląskiego.
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9. Obejrzenie materiałów filmowych: dokumentalnych, relacji konkursu: „Ślązak roku”,

wykład prof. Miodka na temat gwary.
10. Gazetkaścienna na korytarzu szkolnym; „Zżycia regionu” (aktualności kulturalne,

polityczne, gospodarcze, sportowe)
11. Opracowanie trasy wycieczki po Katowicach.
12. Przedstawienie legendyśląskiej: komiks, inscenizacja, gawęda, pantomima.
13. Biesiadaśląska - prezentacja grup.

ZADANIA DLA GRUP:
1) nauka piosenekśląskich, np. „Poszła Karolinka do Gogolina”, „Górnicze skarby

pod ziemią”, „Do bytomskich...”
- każda klasa uczy się jednej piosenki;
2) przygotowanie folderów ( przydział klasom)
- „Wizytówka mojego regionu”( najpiękniejsze miejsca naŚląsku),
- „Wydarzenia historyczne”( miejsca pamięci narodowej ),
- „Obiekty kulturalne naŚląsku”,
- „ Przysłowiaśląskie”.

Każda klasa przygotowuje:
3) transparent z nazwą grupy,
4) okrzykśląski,
5) 2 portrety znanychŚlązaków,
6) 2 dowcipyśląskie,
7) 1 legendę, np. w formie: inscenizacji, komiksu, gawędy lub pantomimy,
8) potrawę śląską ( np. kluski, makówki, pączki),
9) rekwizyt strojuśląskiego (wszyscy uczestnicy imprezy),

10) mini-słowniczek gwaryśląskiej

Ocena projektu:
- ocena prezentacji KARTA OCENY
- samoocena ANKIETA

Kryteria oceny prezentacji:

Wartości
merytoryczne

Oryginalność
ujęcia tematu

Wykorzystanie
różnych
środków
dydaktycznych

Zaangażowanie
wszystkich
uczestników
grupy

Właściwe
wykorzystanie
czasu
prezentacji

Punktacja:
3 - bez zastrzeżeń
2 – poprawnie
1 – z rażącymi błędami Czas prezentacji: 15 - 20 minut
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NSTRUKCJA DLA GRUP (KLAS)

Kl. VI a
1. Wymyślcie nazwę i hasło dla swojej drużyny.
2. W portfolio zgromadźcie dostępne materiały na temat „Moja mała ojczyzna”:

mapy, przewodniki, fotografie, tekstypiosenek, przysłowia, wycinki prasowe,
informacje z internetu,

3. Nauczcie się śpiewać piosenkę pt.„Wstaje górnik do roboty”.
4. Przygotujcie planszę poglądową: „Obiekty kulturalne naŚląsku”.
5. Krótko przedstawcie 1 postać historyczną i 1 współczesną zasłużoną dla naszego

regionu ( portret, zasługi).
6. Przez tydzień będziecie redaktorami gazetkiściennej pt. „Zżycia regionu”, na której

zamieścicie aktualności kulturalne, polityczne i gospodarcze, sportowe.
7. Wybraną legendę śląską przedstawcie w formieinscenizacji.
8. Zapiszcie na brystolu 1 przysłowieśląskie.

Wasza prezentacja będzie oceniona przez jury wg podanych kryteriów

Kl. VI b
1. Wymyślcie nazwę i hasło dla swojej drużyny.
2. W portfolio zgromadźcie dostępne materiały na temat „Moja mała ojczyzna”:

mapy, przewodniki, fotografie, tekstypiosenek, przysłowia, wycinki prasowe,
informacje z internetu,

3. Nauczcie się śpiewać piosenkę pt.„Karlik”.
4. Na planszy przygotujcie trasę wycieczki pt. „Wizytówka mojego regionu”.
5. Krótko przedstawcie 1 postać historyczną i 1 współczesną zasłużoną dla naszego

regionu ( portret, zasługi).
6. Przez tydzień będziecie redaktorami gazetkiściennej pt. „Zżycia regionu”, na której

zamieścicie aktualności kulturalne, polityczne i gospodarcze.
7. Wybraną legendę śląską przedstawcie w formiekomiksu.
8. Zapiszcie na brystolu 1 przysłowieśląskie.

Wasza prezentacja będzie oceniona przez jury wg podanych kryteriów

Kl. VI c
1. Wymyślcie nazwę i hasło dla swojej drużyny.
2. W portfolio zgromadźcie dostępne materiały na temat „Moja mała ojczyzna”:

mapy, przewodniki, fotografie, tekstypiosenek, przysłowia, wycinki prasowe,
informacje z internetu,

3. Nauczcie się śpiewać piosenkę pt.„Głęboka studzienka”
4. Przygotujcie planszę poglądową na temat miejsc pamięci narodowej naŚląsku.
5. Krótko przedstawcie 1 postać historyczną i 1 współczesną zasłużoną dla naszego

regionu ( portret, zasługi).
6. Przez tydzień będziecie redaktorami gazetkiściennej pt. „Zżycia regionu”, na której

zamieścicie aktualności kulturalne, polityczne i gospodarcze.
7. Wybraną legendę śląską przedstawcie w formiegawędy.
8. Zapiszcie na brystolu 1 przysłowieśląskie.

Wasza prezentacja będzie oceniona przez jury wg podanych kryteriów.
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Kl. VId
1. Wymyślcie nazwę i hasło dla swojej drużyny.
2.W portfolio zgromadźcie dostępne materiały na temat „Moja mała ojczyzna”:

mapy, przewodniki, fotografie, tekstypiosenek, przysłowia, wycinki prasowe,
informacje z internetu.

3. Nauczcie się śpiewać piosenkę „Poszła Karolinka do Gogolina”.
4. Przygotujcie planszę poglądową na temat obrzędów śląskich i opowiedzcie o nich.
5. Krótko przedstawcie 1 postać historyczną i 1 współczesną zasłużoną dla naszego

regionu ( portret, zasługi).
6. Przez tydzień będziecie redaktorami gazetkiściennej pt. „Zżycia regionu”, na której

zamieścicie aktualności kulturalne, polityczne i gospodarcze.
7. Wybraną legendę śląską przedstawcie w formiepantomimy.
8. Zapiszcie na brystolu 1 przysłowieśląskie.

Wasza prezentacja będzie oceniona przez jury wg podanych kryteriów.
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MOJA MAŁA OJCZYZNA

BIESIADA ŚLĄSKA
(Scenariusz imprezy dla klas szóstych)

1. Wspólne zaśpiewanie znanej piosenkiśląskiej pt. „Szła dzieweczka”.
2. Przedstawienie położeniaŚląska na mapie Polski.

- ukształtowanie powierzchni,
- zasoby mineralne,
- gospodarka regionu.

3. Prezentacje poszczególnych grup.
4. Ocena prezentacji przez jury.
5.. Zaprezentowanie strojuśląskiego (piosenka pt. „Dzieweczko zeŚląska”).
6. Obejrzenie ( lub wysłuchanie ) występu zespołu „ŚLĄSK”.
7. Zaproszeni goście:

- ŚLĄZAK – gawęda w gwarześląskiej „O tym, jak to pierwej było...”
- GÓRNIK o pracy dawniej a dziś
„Mini-konferencja prasowa” – uczniowie zadają gościom pytania.

8.ŚLĄSKI MARATON UŚMIECHU

9. Konkurs międzyklasowy: „Czy znasz swoją małą ojczyznę – GórnyŚląsk?”- krzyżówka.

10.ŚLĄSKI POCZĘSTUNEK

POMOCE DYDAKTYCZNE
- foldery i portrety przygotowane przez uczniów,
- transparenty z nazwą grupy,
- przysłowia wypisane na brystolu,
- stój śląski, mundur górniczy, lampy i narzędzia górnicze,
- nagrania występów zespołu „Śląsk”
- mapa Polski,
- nagranie z opowieścią w gwarześląskiej,
- krzyżówka dla każdej klasy,
- ilustracje, zdjęcia przedstawiające tradycjeśląskie,
- baśnie, legendyśląskie

ZAPROSZENI GOŚCIE
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