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Założenia programu
Opracowany program edukacyjny dotyczy I etapu kształcenia z zaznaczeniem
poziomów - kl. I, II, III.
Głównym źródłem wiedzy ucznia są jego osobiste doświadczenia zdobywane
w trakcie poznawczej i twórczej aktywności. Kształcenie więc, opiera się na
aktywności dziecka oraz na jego naturalnej ciekawości. Program jest zgodny
 z założeniami programu edukacji zintegrowanej. Opiera się głównie na
doświadczeniu, obserwacji, i związkach emocjonalnych z rodziną, szkołą,
rodzinną miejscowością, najbliższą okolicą, regionem, wreszcie Ojczyzną
i Europą.
W programie edukacji regionalnej zawarte są szczegółowe zagadnienia, metody
i formy pracy, metody oceniania, środki i przewidywane osiągnięcia uczniów.
Program sugeruje także jaką wiedzę o mieście i regionie można wykorzystać.
Zamieszczone zostały także propozycje wycieczek po regionie, elementy języka
gwarowego Muszyny oraz literatura.
Opracowany program jest zgodny z Głównymi Zadaniami Szkoły Podstawowej
NR 2 w Muszynie oraz Misją tej szkoły. Rozszerza treści edukacji regionalnej
zawarte w programie zintegrowanej edukacji w kl. I – III. Program może być
realizowany w szkołach Muszyny, niezależnie od rodzaju podręcznika.
Edukacja regionalna nie może być realizowana odrębnie, musi być integralną
częścią procesów nauczania- uczenia się i wychowania.

UWAGI O REALIZACJI
Przedstawiony program powstał na podstawie wieloletnich przemyśleń.
Niektóre z pomysłów zostały już dużo wcześniej wykorzystane podczas
realizacji zajęć o rodzinnej miejscowości. Program jest dostosowany do
możliwości uczniów. Treści zawarte w programie dotyczą rodzinnej
miejscowości uczniów – Muszyny, regionu małopolski, a także kraju i Europy.



Program nie określa liczby godzin. Nie wszystkie treści muszą być realizowane
w określonej klasie. Dopuszcza się możliwość ich wyboru i przesunięć
dostosowując treści do potrzeb i zainteresowań uczniów.
Ze względu na charakter programu koniecznym staje się nawiązanie ścisłej
współpracy z lokalnymi władzami, ośrodkami kultury w mieście, animatorami
kultury i społecznikami, starszymi mieszkańcami Muszyny, bibliotekami,
muzeum regionalnym  oraz oczywiście rodzicami. Program zakłada
wykorzystanie w dużej mierze działań terenowych, lekcji muzealnych, spotkań
z ciekawymi ludźmi, konkursów, wystaw, zbierania artykułów o Muszynie,
gromadzenia eksponatów, działań poszukiwawczych i dziennikarskich.
Bezpośrednie poznawanie środowiska społeczno-przyrodniczego pozwala
w lepszym stopniu zdobyć zakładane wiadomości i umiejętności. Zastosowanie
metod aktywizujących ( w szczególności grupowych ), stwarza  nauczycielowi
możliwość w atrakcyjnej formie organizować proces poznawania.
Rozkład materiału do kl. III wraz z całą obudową programu znajdziecie Państwo
na mojej stronie internetowej  www.republika.pl/regionalizm_renata

„Jestem cząstką tego miasta”

PROGRAM  EDUKACJI  REGIONALNEJ
DLA  KLASY  I
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TEMAT
I

ZAGADNIENIA

STRATEGIE
REALIZACJI

EFEKTY
PRACY
UCZNIA

METODY
I

 ŚRODKI
ŹRÓDŁA

1 2 3 4 5
1. Moja szkoła.
- umiejscowienie
budynku i podstawowe
dane o szkole (nr,
adres)
- otoczenie szkoły
- pomieszczenia
szkolne i ich
przeznaczenie
- pracownicy szkoły,
ich zawody i czynności
przez nich
wykonywane,
- patron szkoły.

Wycieczka po
budynku szkolnym,
lokalizacja
pomieszczeń i ich
przeznaczenie.
Zapoznanie
z sylwetką Jana
Pawła II.
Wykonanie albumu
– Jan Paweł II –
patronem mojej
szkoły.

UCZEŃ:
- potrafi rozpoznać
szkołę na fotografii,
- zna budynek
szkoły i potrafi się
w nim bezpiecznie
poruszać,
- potrafi podać adres
szkoły,
- zna zawody
pracowników
szkoły i ich
czynności,
- potrafi podać
cechy
charakterystyczne
położenia szkoły
(przy rzece, na ul.
Kościuszki, na
Folwarku),
-wie, jaka postać
jest patronem
szkoły,
-wie, gdzie jest
kącik patrona
w szkole.

Budynek
szkoły,
rozmowa z
pracownikami
szkoły,
albumy
o Papieżu,
wycinki
z prasy,
gazetka
ścienna.

Albumy,
książki
o Papieżu.
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2. Droga do szkoły.
- znajomość drogi do
szkoły i swojego
adresu zamieszkania,
- zachowanie się na
drodze w terenie
niezabudowanym
 i zabudowanym,
- zachowanie się na
skrzyżowaniu,
- zasady zachowania
się na przystankach
i w środkach
lokomocji,
- 5 zasad
przechodzenia przez
jezdnię.

Spacer ulicami
Kościuszki
 i Podgórną –
skrzyżowanie tych
ulic, przejście przez
most.

- Zna swój adres
i potrafi opisać
swoją drogę do
szkoły,
- zna ogólne zasady
poruszania się
pieszych po
drogach,
- zdaje sobie sprawę
z niebezpieczeństwa
zabaw w pobliżu
jezdni,
- zna przydatność
znaczków
odblaskowych,
- rozumie znaczenie
słów: jezdnia,
pobocze, chodnik,
- kulturalnie
zachowuje się
 w środkach
komunikacji i na
przystankach.

Spacer ulicą
przy której
stoi szkoła, do
skrzyżowania
ulic i na
przystanek
autobusowy.
Zabawy
ruchowe:
„Zebra”,
„Sygnalizacja
świetlna”.

3. Moja rodzina.
- struktura rodziny,
- wiek jej członków,
- organizacja życia
w rodzinie,
- zabawy z dawnych
lat.

Dom jako ognisko
rodzinne. Tradycje
i zwyczaje, święta
w rodzinie,
planowanie udziału
w uroczystościach
rodzinnych, stałe
obowiązki domowe
członków rodziny,
obowiązki domowe
dziecka. Słuchanie
opowieści
dziadków.

- Zna strukturę
rodziny i swoje
 w niej miejsce,
- umie określić
obowiązki
poszczególnych
członków rodziny,
- zna rodzinne
tradycje i w nich
uczestniczy,
- zna zabawy
z dawnych lat
z opowiadań babci
 i dziadka – uczy ich
 swoich kolegów.

Zdjęcia,
albumy
rodzinne,
drzewa
genealogiczne
prace
plastyczne,
robienie zdjęć
dziadkom.

W. Buszek
„Rody
Muszyny”

4. Zajęcia
mieszkańców dawniej
i dziś
- zawody rodziców,
- zawody dziadków,
pradziadków.

Spotkania
z dziadkami
i starszymi
mieszkańcami
Muszyny, rozmowa,
wywiad.

- Zna zawody
swoich rodziców,
potrafi wytłumaczyć
na czym polega ich
praca,
- zna zawód
dziadka, babci.

Wywiad
z rodzicami.

Mini
ankieta
z pytaniami
do
przeprowa-
dzenia
wywiadu.
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5. Moja dzielnica
częścią miasta.
- nazwa dzielnicy
(Folwark),
- nazwy sąsiednich
przysiółków i pól
(Wapienne, Rusinów,
Dubne, Ćwierci),
- adres zamieszkania,
- nazwa rzeki
(Poprad)

Nazwy ulic:
Kościuszki,
Podgórna, Leśna.
Nazwa rzeki –
Poprad ( dł. rzeki
154 km, z tego 65
km po stronie
polskiej ).

- Zna nazwy ulic
w swojej dzielnicy,
- wie jak nazywa się
rzeka płynąca przez
nią,
- zna swój adres
zamieszkania.

Spacer ulicą
Kościuszki do
skrzyżowania.

Mapa
Folwarku,
Almanach
Muszyny,
zdjęcia.

6. Moja rodzinna
miejscowość –
MUSZYNA
- nazwa miasta i jej
pochodzenie,
- herb Muszyny,
- legendy,
- miejsca pamięci
narodowej,
- nazwy ulic,
- położenie miasteczka,
- rzeki,
- ośrodki kultury,
- obiekty sportowo-
rekreacyjne,
- zakłady usługowe.

Muszyna- nazwa
pochodzi
prawdopodobnie od
mchów
porastających
kamienie nad rzeką
lub od nazwy rzeki
Muszynki. Nazwy
głównych ulic:
Rynek, Ogrodowa,
Kościelna,
Grunwaldzka,
Zazamcze oraz te,
przy których
mieszkają
uczniowie.
Próba wyjaśnienia
nazw ulic:
Leśna- położona
blisko lasów.
Polna – położona
wśród pól.
Ogrodowa- dawniej
najbardziej
ukwiecona ulica.
Kościelna –
prowadzi od (do)
kościoła.
Zazamcze – bo
położona za
Zamkiem.
Rzeki – Poprad,
Muszynka,
Szczawniczek.

- Zna nazwę swojej
miejscowości,
- wymienia nazwy
głównych ulic
 i wyjaśnia ich
pochodzenie,
- umie wymienić
nazwy rzek,
- zna herb Muszyny,
- umie wyjaśnić
pochodzenie nazwy
„Muszyna”,
- zna legendy
i podania o mieście
- zna rodzaje
sklepów
w dzielnicy,
- wie, gdzie jest
ośrodek zdrowia,
poczta, banki,
- wie, gdzie jest
dom kultury,
muzeum, kino.

Wędrówki,
wycieczki,
spotkania
 z ciekawymi
ludźmi. Prace
plastyczne –
ilustrowanie
mapy
miejscowości.
Konkurs
fotograficzny
„Moja
rodzinna
miejscowość”.

Widokówki
zdjęcia,
roczniki
Almanachu
Muszyny,
Almanach
Sądecki, B.
Rucka
„Muszyna
 i okolice”,
informator.
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7. Czar rodzinnego
miasta i okolicznych
terenów.
-aleje spacerowe,
-szlaki turystyczne,
-trasy narciarskie,
-źródła wód
mineralnych,
-miejsca rekreacyjne.

Wycieczka  piesza
na górę Malnik
( 726 m),  dorożką
lub Ciuchcią” na
Dubne  ( 818 m ).
Na Malnik- z ul.
Podgórnej wejście
na szczyt, łąkami
zejście na Stadło
i dalej łąkami obok
Kirkuta  zejście na
ul. Ogrodową.
Stamtąd autobusem
podmiejskim dojazd
do ul. Podgórnej.

- Umie dostrzec
piękno otaczającej
przyrody w różnych
porach roku,
- umie nazwać góry,
wzgórza, pola i łąki,
- zna walory
turystyczne
miejscowości,
-z daje sobie sprawę
z celowości ochrony
przyrody.

Piesze
wycieczki,
obserwacja,
prace
plastyczne,
zdjęcia.

Przewodni-
ki
turystyczne
albumy.

8. Ochrona przyrody
- troska o czystość
terenu wokół domu
i szkoły,
- segregacja odpadów,
- dokarmianie ptaków
i zwierząt zimą.

Muszyna leży na
czystym
ekologicznie
terenie, na obszarze
dawnej Puszczy
Karpackiej, tym
bardziej
powinniśmy chronić
przyrodę na tym
terenie. Pogadanka
na temat celowości
segregacji odpadów.

- Rozumie
konieczność
ochrony przyrody –-
- uzasadnia
celowość  segregacji
śmieci (zgniatania
plastikowych
butelek i kartonów
po sokach),
- dba o ptaki
i zwierzęta zimą,
- jest
odpowiedzialny za
otaczającą nas
przyrodę.

Udział w akcji
„Sprzątanie
świata”,
„Dzień
Ziemi”,
- akcja zbiórki
makulatury,
- prace
plastyczne
eksponujące
tematy
ekologiczne,
- wykonanie
użytecznych
przedmiotów
oraz ozdób
z odpadów,
-spotkania
z ekologami,
leśnikiem.

Popradzki
Park
Krajobra-
zowy,
Przewod-
nik
turystyczny
mapa
Muszyny.

9. Ludowa kultura
- strój mieszczki
muszyńskiej,
- gwara starszych
mieszkańców,
- folklor muzyczny,
- zwyczaje i obrzędy.

Strój muszyńskiej
arystokratki i strój
chłopki.

- Rozumie
znaczenie słowa
folklor,
- wie jak wygląda
strój mieszczki,
- zna legendy
i niektóre słowa
z gwary
muszyńskiej.

Wycieczka do
muzeum,
zdjęcia,
roczniki
„Almanachu
Muszyny”,
stroje
regionalne
używane
przez starsze
Muszynianki
na uroczysto-

F. Kotula
„Znaki
przeszłości
” oraz
„Folklor ...
Pogórzan”
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ściach
kościelnych,
oryginalne
chusty
burdyski.

10. Dlaczego
powinienem być
dumny z mojej małej
Ojczyzny ?
- Co mogę zrobić dla
mojego miasta?

Wykonanie albumu
Muszyny. Pisanie
artykułów do
gazetki. Wydanie
specjalne pisemka
„Uczniaczek”
 w całości
poświęconego
Muszynie.

- Jest dumny ze
swojego miasteczka,
- podejmuje
działania na rzecz
rozpropagowania
wiedzy o mieście
(konkursy,
wieczorki poezji,
wystawa szkolnego
muzeum),
- jest obrońcą
przyrody – swoim
zachowaniem daje
innym przykład.

Wydanie
specjalnego
numeru
gazetki.
Album
o Muszynie,
kącik
regionalny
w klasie.

Roczniki
Almanachu
Muszyny,
wycinki
z prasy
lokalnej.


