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Poznajemy
Żuławy-
naszą małą
ojczyznę

-Pochodzenie nazwy.
-Położenie geograficzne.
-Podział terytorialny.
-Szata roślinna
i zwierzęca.
-Rzeki i jeziora.

-wyjaśnienie
pochodzenia nazwy
regionu,
-określenie w terenie
położenia Żuław,
-podział terytorialny,
-zaznaczenie
najważniejszych miast,
-poznanie fauny i flory.

-wyjaśnić pochodzenie
nazwy regionu,
-określić w terenie
położenie Żuław,
-zaznaczyć
najważniejsze miasta,
-pracować z mapą.

-przyroda,
-historia,
-język polski,
-godzina wych.

Historia i
tradycje
Żuław

-Historia Żuław.
-Ludzie zasłużeni dla
regionu.
-Symbole i tradycje
Żuław.

-zapoznanie z historią
Żuław,
-przedstawienie osób
zasłużonych dla regionu,
-omówienie symboli
regionu,

-krótko omówić historię
regionu,
-posłużyć się
materiałami
archiwalnymi,
-przeprowadzić wywiad
z osobą zasłużoną dla
regionu,
-wyjaśnić konieczność
poszanowania symboli,
-zaprojektować godło
gminy,
-wymienić tradycje
regionu.

-historia,
-język polski,
-sztuka,
-godz. wych..

Ciekawe i
niezwykłe
miejsca w
regionie

-Najciekawsze zabytki,
budowle regionu.
-Niezwykłe zakątki
krajobrazowe.
-Ciekawostki
etnograficzne.

-przedstawienie
najciekawszych miejsc
w regionie,
-przypomnienie o
związkach ciekawych
postaci z regionem,
-ukazanie nigdzie nie
występujących obiektów
przyrodniczych itp.

-wskazać na mapie
miejsca ciekawe,
-sporządzić trasę
wycieczki,
-dostrzec atrakcje
turystyczne regionu,
-wymienić kilka
godnych zobaczenia
miejsc,
-omówić bogactwo
kulturowe regionu.

-przyroda,
-język polski,
-historia,
-sztuka.

Piękno szaty
roślinnej
Żuław

-Zapoznanie z typową
roślinnością Żuław.

-zainteresowanie
uczniów przyrodą
regionu,
-uwrażliwienie na
piękno przyrody,
-zapoznanie z obszarami
chronionymi regionu,
-przygotowanie uczniów
do wycieczki
krajobrazowej.

-opisać przyrodę
najbliższej okolicy,
-korzystać z klucza do
oznaczania roślin,
-wyjaśnić sens tworzenia
obszarów chronionych,
-wymienić nazwy roślin
ginących, objętych
ochroną w regionie,
-ustalić trasę wycieczki.

-przyroda,
-godzina wych.



Fauna
Żuław

-Zwierzęta występujące
w najbliższym
otoczeniu.

-przedstawienie typowej
fauny dla okolic Żuław,
-omówienie poznanych
zwierząt,
-wyszukanie zwierząt
objętych ochroną.

-nazywać zwierzęta
według klucza,
-tworzyć proste klucze,
-znać zwierzęta
chronione występujące
w okolicy,
-podać przykłady
przystosowania zwierząt
do warunków w jakich
żyją.

-przyroda,
-godzina wych..

Nasza
miejscowość

-Moja rodzinna
miejscowość-
położenie, układ
przestrzenny.
-historia mojej
miejscowości,

-przedstawienie
położenia i historii
różnych miejscowości
na Żuławach,

-przedstawić historię
swojej miejscowości,
-znać plany dotyczące
przyszłości.

-historia,
-przyroda,
-godzina wych.

Dzieje mojej
rodziny

-Drzewo genealogiczne.
-Herby rodowe.
-Więzi łączące
rodzinę i ród.

-wyjaśnienie pojęć:
rodzina, ród, herb,
genealogia,
-wyjaśnienie etymologii
niektórych nazwisk,
-omówienie roli herbów.

-omówić związki
 rodzinne,
-narysować własne
drzewo genealogiczne,
-zaprojektować herb
dla swojej rodziny.

-historia,
-godzina wych.
-język polski.

Kultura
dawniej
i dziś

-Charakterystyka
kultury naszych
dziadków.
-Zajęcia ludności.
-Rozrywki, sposób
spędzania
czasu wolnego.

-wyjaśnienie słowa
„kultura”,
-zapoznanie z kul-
turą naszych przodków,
-wykonanie zabawki
naszych dziadków.

-zebrać wiadomości na
temat zajęć, spędzania
czasu wolnego przez
przodków,
-prezentować zdobytą
wiedzę na forum klasy,
-wykonać zabawkę z
przeszłości.

-historia,
-sztuka,
-godzina wych.,
-język polski.

Ciekawe
miejsca
w moim
regionie

-Najciekawsze -zabytki,
budowle
-Związki ciekawych
ludzi
z regionem.
-Obiekty przyrodnicze.

-wskazanie na mapie
miejsc szczególnie
ciekawych,
-przedstawienie
wybitnych postaci
związanych z regionem.

-odnaleźć informacje na
temat ciekawych ludzi
związanych z Żuławami,
-wskazać ciekawe
miejsca regionu i opo-
wiedzieć o nich.

-historia,
-przyroda,

Dbamy o
nasze
najbli ższe
środowisko
naturalne

-Stan środowiska
naszego regionu.
-Zagrożenia wynikające
z działalności człowieka.
-Sposoby ochrony
przyrody.
-Jaki mamy wkład w
ochronę środowiska
naturalnego regionu?

-prezentacja stanu
środowiska naturalnego
okolicy,
-położenie nacisku na
zanieczyszczenia
wynikające z
działalności człowieka,
-prezentacja sposobów
ratowania przyrody.

-wskazać miejsca
najbardziej zniszczone
na wskutek działalności
ludzi,
-znać sposoby segregacji
śmieci,
-zaproponować działania
mające poprawić stan
lokalnego środowiska.

-przyroda,
-historia,
-godzina wych.

Poznajemy
legendy
Żuław

-Nasze najciekawsze
legendy.
-Bohaterowie naszych
legend.
-Związki teraźniejszości
z legendami.

-przedstawienie
najpiękniejszych legend
Żuław,
-postaci legend,
-wyjaśnienie
legendarnego
pochodzenia nazw
miejscowości.

-wskazywać związek
teraźniejszości z
legendami,
-wyjaśniać związek
konkretnej miejscowości
z legendą,
-opowiedzieć legendę
Żuławską.

-historia,
-język polski,
-sztuka.

Symbole
regionu
i gminy

-Pojęcie herbu.
-Symbolika herbu
gminy.
-Inne symbole regionu i
gminy.

-zapoznanie z
pochodzeniem herbu,
-wyjaśnienie pojęcia:
herb,
-wyjaśnienie symboliki
herbu,
-zapoznanie z innymi
symbolami regionu.

-wyjaśnić symbolikę
herbu swojej gminy,
-wyjaśnić pojęcia:  herb,
symbole regionu,
-narysować herb gminy,
-wymienić inne symbole
regionu,
-zebrać informacje  o
wsi i regionie.

-historia,
-język polski,
-sztuka,
-godzina wych.



Wybitna
postać
Żuław

-Etapy życia.
-Najważniejsze
dokonania.
-Zasługi dla regionu.

-prezentacja postaci
trwale związanych z
regionem,
-przedstawienie zasług
dla regionu lub kraju
postaci którą omawiamy,
-odnalezienie żyjącej
współcześnie, wielkiej
osobowości regionu.

-odnaleźć informacje na
temat wielkich postaci
tego regionu,
-opowiedzieć
o największych
dokonaniach wybranej
postaci, -przeprowadzić
wywiad z obecnie
żyjącą, zasłużoną dla
regionu osobą.

-historia,
-język polski,
-godzina wych.

Największe
zabytki
regionu

-Pamiątki przeszłości.
-Charakterystyka
zabytków.

-zapoznanie uczniów z
zabyt- kami regionu,
-wyjaśnienie pojęć
zabytek,  ślady
przeszłości, dzieło
sztuki, muzeum.

-wyjaśnić nowe pojęcia,
-wymienić największe
zabytki regionu,
-opisać dowolny
zabytek regionu,
-wskazać na mapie
miejscowości w których
znajdują się zabytki,
-wykorzystać różne
źródła do zdobycia
informacji.

-historia,
-sztuka,
-język polski.

Turystyczny
szlak Żuław

-Walory szlaku
turystycznego Żuław.
-Osobliwości na szlaku.
-Zabytki znajdujące się
na szlaku.

-prezentacja szlaku
rowerowego i pieszego
naszej gminy,
-omówienie
miejscowości przez
które szlak przebiega,
-omówienie zabytków
znajdujących się na
szlaku,
-podkreślenie roli jaką
odgrywa turystyka.

-omówić trasę przebiegu
szlaku turystycznego
 regionu,
-wskazać ciekawe
miejsca na szlaku,
-opracować przebieg
trasy rajdu,
-przygotować własny
przewodnik turystyczny.

-historia,
-przyroda,
-sztuka,
-język polski.

Tradycje,
zwyczaje,
obrzędy
ludowe
regionu

-Geneza zwyczajów
i obrzędów.
-Zwyczaje
i obrzędy związane z
rokiem kalendarzowym.
-Obrzędy i zwyczaje
związane z życiem
człowieka.

-prezentacja typowych
dla regionu świąt
i zwyczajów,
-szukanie analogii
zwyczajów
współczesnych
w dawnych,
-przedstawienie
zwyczajów
kultywowanych w
rodzinie.

-wymienić typowe
święta związane z
rokiem kalendarzowym,
-wykazać związki
między obyczajami
współczesnymi
a tradycją,
-wykonać elementy
charakterystyczne dla
danego święta.

-sztuka,
-religia,
-historia,
-język polski.

Pomniki
regionu

-Rodzaje pomników.
-Znaczenie pomników.
-Najciekawsze pomniki
regionu.

-zapoznanie z pojęciem
pomnik,
-prezentacja różnych
form pomników,
-przybliżenie przyczyn
stawiania pomników.

-znać pojęcie pomnik,
-opisać dowolnie
wybrany pomnik
z regionu,
-wymienić miejscowości
regionu w których
znajdują się pomniki,
tablice...

-historia,
-sztuka,
-język polski.


