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PROGRAM ŚCIEŻKI EDUKACYJNEJ:
MODUŁ: „EDUKACJA REGIONALNA”  – PATRIOTYZM LOKALNY.

Cele ogóle:
1.Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu.
2. Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z tożsamością kultury regionalnej.
3. Rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury regionalnej.

Cele szczegółowe:
1. Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa i szkoły.
2. Ogólna charakterystyka geograficzna, przyrodnicza i kulturowa regionu.
3. Samorząd terytorialny.
4. Miejscowe zabytki, przysłowia, muzyka, architektura.
5. Lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje.
6. Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo.

    Temat       Zagadnienia    Cele operacyjne Sposób realizacji
(metody, ćwiczenia)

- położenie, obszar
i  ludność gminy

-określa na mapie
położenie i obszar
gminy
-podaje liczbę ludności

1. Wykonanie mapki
gminy.
2.Układanie
rymowanek z
nazwami
miejscowości(burza
mózgów)

-zadania samorządowe

-prawa i obowiązki
radnego

-wymienia zadania
samorządu

-zna prawa
 i obowiązki radnego

1.Spotkanie z
przewodniczącym
Rady Gminy
i   zastępcą wójta.
2.Gromadzenie
informacji
dotyczących zadań
samorządowych
naszej gminy.

Moje „małe
państwo”
gmina.

-rozwiązywanie
problemów naszej gminy

-dzień dzisiejszy
gminy(święta gminy)

-wymienia
najważniejsze
problemy swojej
gminy

 - wymienia święta
gminy

-wymienia formy
obchodów świąt gminy

1. Wywiad
środowiskowy
według instrukcji.

2.Ankieta dotycząca
gminy.

System
pomocy -system pomocy -wyjaśnia wyrażenie 1. Wywiad według
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społecznej w
gminie

społecznej w gminie „pomoc społeczna”

-określa gdzie na
terenie gminy
funkcjonuje ośrodek
pomocy społecznej
-wymienia zadania
pomocy społecznej

instrukcji z
pracownikiem
Wydziału Pomocy
Społecznej.

Moja gmina -wygląd mojej gminy -zbiera,  porządkuje
informacje o gminie

1. Wykonanie
albumu pt. „Mój
mały przewodnik po
gminie”.

 Prezentacja ścieżki „Edukacja regionalna” –patriotyzm lokalny
została przeprowadzona na podstawie scenariusza, który wynikał z realizacji zadań ścieżki,
zgromadzonych materiałów i zdobytych doświadczeń uczniów.

Scenariusz: temat: „POKOCHAJ TO MIEJSCE- TWÓJ MAŁY ŚWIAT”

PROWADZĄCY 1: Zapraszamy na wycieczkę po naszej małej ojczyźnie, czyli gminie i jej
okolicach. Chcielibyśmy również was zapoznać z naszym przepięknym regionem wraz z jego
bolączkami i małymi szczęściami.

PROWADZĄCY 2: W zapisach ze starych kronik można znaleźć wzmiankę o gminie
Galewice. Było w nich napisane…

KRONIKARZ 1:  Ośmiu ludzi tu mieszkało, ale się rozbudowało. Z ośmiu wyszło 80, jeszcze
więcej 90, a obecnie liczba wzrosła do 6535 ludzi. Zobacz jak urosła!

PROWADZĄCY 1: Tak wielką gminą na pewno trudno jest rządzić. Na szczęście mamy
naszych dzielnych radnych z Panem Wójtem na czele. Przyjrzyjmy się ich pracy.

(wychodzą radni ubrani w garnitury, krawaty)
RADNY 1: Dzięki nam zmieni się nasza gmina.
                   Bo nie ma, co czekać na reformy cuda.
                   Zebranie otwarte, więc dziś ogłaszamy!
                   Na Wasze pomysły uwagi czekamy!

RADNY 2: Kto ma propozycje niech się zaraz zgłosi.
                   I przed nami je tutaj wygłosi.

Mieszkaniec 1: (wychodzi ubrany w stare zniszczone ubranie robocze)
                        Ja pierwszy chcę zgłosić ten pomysł nie nowy.
                        By bezrobocie w gminie zamiast wzrastać – spadało!

Mieszkaniec 2: (ubrany w strój ekologa)
                         Niech firmy dbają o środowisko!
                         To nasza przyszłość!

Mieszkaniec 3: (zwyczajnie ubrany, niczym się niewyróżniający)
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                         A ja oprócz tego chciałbym jeszcze prosić.
                         aby nasza gmina słynęła z rozsądku,
                         trzeba mniej alkoholu, a więcej porządku.

Mieszkaniec 4: ( dziewczynka uczesana w dwie kitki –fryzura typu Pipi, w białych
podkolanówkach z teczką na plecach mówi słodkim głosem)
                         Dla samorządu mam takie zadanie,
                          Aby każdy uczeń głodny,
                         Zjadł chociaż śniadanie!

RADNY 1: Więc pełni zapału, werwy i ochoty.
                    Bierzemy się właśnie, do swej roboty,
                    Aby ci koledzy, którzy nas wybrali,
                    Swego zaufania nie pożałowali.
                    A my im pokażemy, że robiąc swe plany,
                    Głównie Wasz interes na uwadze mamy.
                    Przede wszystkim o to będzie nam chodziło,
                    By gminę tak zmienić, by wam dobrze było!

PROWADZĄCY 1: Nasza gmina jest bogata, radny ma małego fiata.
(wjeżdża radny atrapą fiata, nie zatrzymuje się przed znakiem STOP, gdzie czeka już na niego
policjant, który wypisuje mu mandat)

POLICJANT : Mandat!

RECYTACJA WIERSZA:  Nasza policja jest punktualna,
                                            Przychodzi do pracy od samego rana.
                                            Od świtu do nocy łapią złodziei,
                                            Lecz żaden policjant nie ma nadziei,
                                            Że złapią opryszka, chociaż jednego,
                                            Bo nie ma na policji owczarka niemieckiego.
                                            Nie mają pieniędzy na żadne komforty,
                                            Więc przy drewnianym stole piszą raporty.
                                            Gdy na kartę rowerową zdawać chcemy,
                                            Mówią nam, jakie są ze znakami problemy,
                                            Nasza policja jest najlepsza na świecie,
                                            I ja to wiem, i wy to wiecie!

PROWADZĄCY 2: Galewice firmy mają, które gminę zasilają.
                                  Firmy tamte wciąż pracują i spóźnienia nie przyjmują.

PROWADZĄCY 1: Węglewice słyną głównie z tego, że miały złoża węgla dobrego.

PROWADZĄCY 2: Jak przystało na wieś dużą strażacy w OSP tu służą,
                                  Zawsze szybcy i gotowi i jak zawsze honorowi.
(scenka-wycie syreny wybiegają strażacy krzycząc:
- pali się !!!!!!
- pali się !!!!!!
-a gdzie węże ?!!!!!???
- zapomnieliśmy!!!!!!
Wracają się i po chwili wracają z wężami i gaszą pożar)

PROWADZĄCY 1: Jeśli krzywy kręgosłup masz nie zwlekaj i jeż na Głaz.
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(dziewczynka w sportowym stroju przeturla przez scenę wielki głaz z szarego papieru)

PROWADZĄCY 2: W Cieszęcinie w piłkę grają, lecz z Osiekiem przegrywają.
 (wybiegają dwie drużyny Osiek-Cieszęcin i grają mecz, który kończy się piękną bramką i
zwycięstwem Osieka)
*piosenka bratanek „Gola dajcie”
*ucz. kl. II żongluje piłeczkami

PROWADZĄCY 1: W naszej szkole okna dawno wymienione, dzieci są zadowolone.
                                    Dach już wcale nie przecieka, no, bo z pracą nikt nie zwleka.
                                    Osiek już ma szkołę ładną i nie odda jej za cenę żadną.

(wszyscy występują i ustawiają się półkolem, dziewczynka recytuje)

RECYTACJA WIERSZA: Pokochaj to miejsce – Twój mały świat.
                                               Podaruj jej życia kwiat.
                                               Spędzisz tutaj wiele lat.
                                               Nie zachowuj się jak kat.
                                               Pokochaj to miejsce – Twój mały świat.

(dzieci podnoszą do góry tabliczki z hasłem:
                POKOCHAJ TO MIEJSCE – TWÓJ MAŁY ŚWIAT!
Dzieci grają i  śpiewają  melodię piosenki:pt.  „TU JEST MOJE MIEJCE”)

Opracowała:
Anna Sawicka
SP  Osiek


