
 

PROGRAM EDUKAJCI REGIONALNE J - DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
W REGIONIE  

"Nie jesteśmy znikąd" 

Założenia i cele programu dla klas V - VI szkoły podstawowej  

  

OPRACOWANIE:   Elżbieta Kruczek, nauczyciel Samorządowej Szkoły Podstawowej w 
Brześciu 

CEL GŁÓWNY: Wytworzenie emocjonalnej więzi z „małą ojczyzną" 
 
Cele kształcenia przedstawiają się następująco: 
• Pogłębienie wiedzy o własnym regionie i jego społeczeństwie: przyrodzie, gospodarce, 
kulturze, dziedzictwie kulturowym oraz o wspólnocie kulturowej w powiązaniu z szerszą 
rzeczywistością narodową, państwową i międzynarodową. 
• Współuczestniczenie w pielęgnowaniu tradycji regionu. 
• Ukazywanie regionalnych problemów, które należy rozwiązać. 
• Wskazywanie i akcentowanie miejscowych przykładów dziedzictwa kulturowego 
ułatwiające wrastanie młodego człowieka w kulturę regionu.  
• Poznawanie i pielęgnowanie gwary. 
• Wprowadzenie ucznia w świat wartości, jakim jest własny region i kraj oraz ich dziedzictwo 
kulturowe. 
• Pomoc w identyfikacji z „małą ojczyzną” i ojczyzną. 
• Pogłębianie uczucia więzi emocjonalnej ze „swoim miejscem na Ziemi”. 
• Ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej przy jednoczesnym 
kształtowaniu postaw otwartości i tolerancji. 
• Poznanie kultur różnych warstw i stanów społecznych jako przejawu dziedzictwa 
kulturowego w regionie. 
• Ukazywanie współzależności i przepływu wartości kulturowych, poznawanie kultur innych 
regionów, narodów, mniejszości narodowych i etnicznych. 
• Rozwijanie aktywności artystycznej, twórczości w różnych dziedzinach i dyscyplinach 
kultury. 
• Rozwijanie poczucia estetyki, dostrzeganie pozytywnych przykładów gospodarowania w 
regionie. 
• Dostrzeganie związków tradycji rodzinnych z tradycjami regionalnymi i narodowymi 
Rozwijanie i pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własne działania w okolicy, w 
regionie i kraju. 
� Poznanie dziejów rodziny ,historii szkoły oraz elementów  

historii i kultury najbliższego środowiska 
�  Świadome i aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej  

w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego. 
� Poszanowanie tradycji ,osiągnięć i pracy innych ludzi . 

 
Osiągnięcia uczniów: 
• Umiejętność szukania, gromadzenia i interpretowania rozmaitych informacji o swoim 
regionie 
• Posługiwanie się nowoczesnymi metodami prezentowania (promowania swego regionu) 
• Umiejętność prezentowania specyficznych cech (dominant) własnego regionu 



• Dostrzeżenie związków tradycji swojej rodziny z tradycjami regionalnymi                         
i narodowymi 
• Ocenianie sposobów gospodarowania w regionie i jego efektów 
• Dostrzeganie przykładów ładu i nieładu w regionie 
• Dostrzeżenie związków swego regionu z innymi regionami w Polsce 
• Uświadomienie sobie własnych „korzeni" i tradycji 
• Dostrzeganie tendencji rozwojowych regionu 
• Odnajdywanie we własnym życiu wartości jaka stanowi „mała ojczyzna" (własny 
region) 
• Dostrzeganie wpływu wartości dziedzictwa kulturowego we własnym życiu  
• Wzbogacanie własnego życia przez odnajdywanie własnej tożsamości kulturowej                   
i narodowej.  
• Dostrzeganie swoich możliwości i talentów w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa 
kulturowego w regionie  
• Działanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego w regionie.  
• Odczytywanie swojego miejsca i roli w życiu wspólnoty regionalnej i narodowej  
• Otwarcie się na inne społeczności i kultury. 
 
Rzecz najważniejsza w edukacji regionalnej to uświadomienie uczniom, że związek 
człowieka z dziedzictwem własnego regionu jest wartością, bo tu następuje jego rozwój. 
Są tu także warunki do urzeczywistnienia własnej podmiotowości. 
  
Ocena osiągnięć. 
 
Każda forma działalności powinna być przez nauczyciela dostrzeżona i pozytywnie 
oceniona. 
Podczas zajęć należy dzieci pozytywnie wzmacniać poprzez aprobatę , wyróżnienie ,co 
wytworzy w ostatecznym efekcie silniejszą motywację i zachętę do pracy. 
Ważnym elementem wychowawczym jest dowartościowanie dziecka. 
 
Ocenianie uczniów poprzez: 
-obserwację pracy i aktywności na zajęciach 
-rozmowy z uczniem  
-analiza wytworów uczniów 
-zaangażowanie i włożony w pracę wysiłek 
-udział w uroczystościach 

 Ewaluacja programu. 
 
Aby sprawdzić w jakim stopniu program ten okazał się skuteczny i jakie wymierne korzyści 
przyniósł konieczne jest przeprowadzenie ewaluacji. 
Informację zwrotną otrzymam poprzez: 
-analizę kart osiągnięć uczniów z zakresu w/w treści programowych 
-analizę prac uczniów 
-wyciągnięcie wniosków z ankiet skierowanych do rodziców i nauczycieli 

 

CELE EDUKACYJNE:  

1. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.  
2. Poznanie wartości kulturowych wspólnoty lokalnej.  
3. Kształtowanie postaw patriotycznych.  



4. Utożsamianie się z kulturą regionalną.  

CELE DLA NAUCZYCIELA:   

1. Zwracanie uwagi na aspekt wychowawczy i emocjonalny edukacji regionalnej                        
i skupienie uwagi na kształceniu postaw poprzez m. in. wywoływanie przeżyć, 
bezpośrednie działanie ucznia, jego samodzielne poszukiwania.  

2. Prezentowanie różnych tekstów kultury, także pozawerbalnych (film, malarstwo, 
muzyka, festiwale itp.)  

3. Czerpanie wiadomości z folkloru i przeszłości, ale także zwracanie uwagi na bieżące 
wydarzenia oraz zjawiska kulturowe i społeczne.  

CELE DLA UCZNIA:  

1. Wiem, skąd jestem.  
2. Wiem, kim jestem. Wiem, z kim jestem.  
3. Wiem, kim chcę być. Jestem otwarty na innych.  

TREŚCI:  

1. Miejsce (terytorium, krajobraz, genius loci);  
2. Język (gwara);  
3. Tradycja (dziedzictwo kulturowe z systemem wartości);  
4. Samoidentyfikacja (poczucie odrębności i otwarcie na innych).  

POMOCE DYDAKTYCZNE:   

• teksty kultury ludowej i profesjonalnej  
• dzieła literackie  
• dzieła plastyczne, muzyczne i filmowe  
• teksty prasowe  
• wypowiedzi socjologiczne i programy  
• sentencje i anegdoty  
• hasła propagandowe i reklamy.  
• Podręcznik „Moja mała Ojczyzna – Świętokrzyskie”. 

Propozycje uroczystości szkolnych: 

1. Wigilia, "Jasełka", topienie Marzanny, Wielkanoc, Zielone Świątki  
2. Apel z okazji Światowego Dnia Turystyki  
3. Sejmiki ekologiczne, Dzień Ziemi, Światowy Dzień Ochrony Środowiska 
4. Inscenizacja o tematyce regionalnej. 

Plan nauczania oraz procedury osiągania celów  
 
 
Zagadnienia 
programowe 

Treści Cele operacyjne Procedury osiągania celów 



1.Charakterystyka 
geograficzno- 
historyczna  ziemi 
świętokrzyskiej 

1.Miejsce regionu 
świętokrzyskiego na 
mapie Polski,  
legendy związane z 
regionem, 
- zabytki, pomniki  

-Uczeń zna położenie 
woj. świętokrzyskiego 
na mapie Polski, 
-wie, z czym kojarzy 
się ta nazwa 
 
 

Praca z mapą woj. 
świętokrzyskiego, 
zaznaczanie na mapie 
ważniejszych miejsc. 
Ćwiczenie umiejętności 
posługiwania się planem 
miasta i mapami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Krajobrazy 
najbliższej okolicy: 
- ukształtowanie 
powierzchni, 
- skały i gleby, 
- surowce     naturalne, 
- wody naszego 
regionu, 
- pogoda i klimat, 
- fauna i flora, 
 
 

 

-uczeń rozumie 
pojęcie ukształtowania 
terenu,  
-rozróżnia formy 
terenu. 
-umie je 
scharakteryzować 

Rysunki -  „Moja 
miejscowość”. Wykonanie 
planu najbliższej okolicy 
szkoły.  
Wycieczka w teren, nad 
rzekę, do lasu.  
Poznanie cech 
charakterystycznych 
krajobrazu na podstawie 
własnych obserwacji. 

 3. Charakterystyka 
regionów fizyczno-
geograficznych 

-uczeń zna pojęcie 
regionu fizyczno-
geograficznego 
-potrafi pracować z 
mapą 

Analiza mapy 
hipsometrycznej woj. 
świętokrzyskiego, 
Zjawiska krasowe i ich 
występowanie 

 4.Podział 
administracyjny: 
województwo, powiat, 
miasto wojewódzkie 
i gmina. 

 Analizowanie mapy 
administracyjnej RP, 
wykonanie mapy powiatu 
jędrzejowskiego,. 
Wycieczka do siedziby 
gminy, poznanie struktur 
gminnych, oraz osób 
pełniących najważniejsze 
funkcje w gminie.  
 

 5. Historia regionu, i 
jej związki z historią i 
tradycją własnej 
rodziny 

 
- Uczeń umie 
wykonać drzewo 
genealogiczne 
(przynajmniej do 3 
pokolenia )  
- Uczeń opowiada o 
swojej rodzinie 
- Uczeń zna 
miejscowości, w 
których żyją, 
mieszkają członkowie 
jego rodziny (mapa 
Polski, świata) 

Dziedzictwo wartości..   

O tym jak dzieje mojej 
rodziny splatały się z historią 
 
 



 6. Wody 
powierzchniowe  

-uczeń zna pojecie 
dorzecza 
-umie 
scharakteryzować 
dział wód 
-wymienia sztuczne 
zbiorniki wodne 

 

 7. Szata roślinna i 
świat zwierzęcy. 

-uczeń rozumie 
pojęcie ekologia 
-wie na czym polega 
ochrona środowiska 
naturalnego 
-zna sposoby ochrony 
przyrody 
-wykazuje właściwą 
postawę  

Analiza mapy 
Świętokrzyskiego Parku 
Narodowego, 
parki krajobrazowe, 
rezerwaty przyrody, 
sporządzanie zielnika 
typowych roślin 
występujących w regionie 
(nie pod ochroną) 

2. Świadectwa 
przeszłości  regionu 
świętokrzyskiego. 

8.Jakie znaleziska 
archeologiczne 
wskazują na obecność 
neardentalczyków? 

-uczeń zna pojęcia 
zjawisk krasowych 
-rozróżnia stalaktyt od 
stalagmitu 
-umie zidentyfikować 
za pomocą prostych 
doświadczeń skały 
wapienne 

Odczytywanie z mapy miejsc 
(kolebek) przodków 
człowieka współczesnego, 
film Jaskinia Raj  

 9. Epoka krzemienia  i 
żelaza  w regionie 
świętokrzyskim. 

-odnajduje położenie 
Krzemionek 
Opatowskich na 
mapie 
-potrafi rozróżnić 
krzemień i określić 
jego właściwości 
-zna metodę wytopu 
żelaza 

-rozmowa na temat rezerwatu 
archeologicznego w 
Krzemionkach Opatowskich 
-wycieczka krajoznawczo-
historyczna,  
-oglądanie okazów 
krzemienia 
-dymarki świętokrzyskie 

 10.”Święte góry” 
Słowian 

-uczeń poszukuje 
nazw związanych z 
pogańskim kultem 
-gromadzi informacje 
z przeszłości regionu 
świętokrzyskiego 

Analiza tekstów literackich, 
legend, opowiadań 
Ośrodki kultu pogańskiego. 

3. Z przeszłości 
regionu 
świętokrzyskiego. 

11.Region 
świętokrzyski w dobie 
tworzenia 
historycznego państwa 
polskiego. 

-uczeń umie pracować 
z mapą 
--zna przeszłość 
regionu 

Wyszukiwanie w różnych 
źródłach informacji na temat 
najstarszych obiektów. 
Dobra świętokrzyskie i ich 
właściciele 

 12. Co wiemy na 
temat kościoła w 
Mieronicach? 
 
13. Reportaż z 
wycieczki do kościoła. 

-uczeń zna historię i 
dzieje kościoła 
-rozróżnia styl 
architektoniczny 
charakterystyczny dla 
poszczególnych części 
kościoła 

Wycieczka do kościoła 
(2godz.)  
Szukanie informacji w 
różnych źródłach na temat 
historii kościoła 



 14.Miejsca w regionie 
świętokrzyskim 
związane z walką o 
niepodległość. 

-uczeń zna tradycję 
walk powstańczych i 
walk o niepodległość 
-uczeń potrafi 
wskazać miejsca 
martyrologii i 
męczeństwa 
- Uczeń zna daty 
ważne daty np. 11 
listopada - Apel przed 
"Legionówką" 
 

Oglądanie slajdów 
przedstawiających miejsc 
walk powstańczych i 
narodowowyzwoleńczych 

 15. Sylwetki osób 
zasłużonych dla 
środowiska lokalnego, 
regionu, kraju. 

-uczeń zna historię 
ziemi świętokrzyskiej  
-potrafi wskazać ludzi 
zasłużonych w 
walkach o 
niepodległość 

Sylwetki sławnych Polaków 
walczących o niepodległość  - 
wyszukiwanie w różnych 
źródłach 

 16. Miejsca pamięci 
narodowej w naszej 
gminie. 

-uczeń zna miejsca 
pamięci narodowej w 
swoim regionie 
-potrafi oddać im hołd 

Wycieczka szlakiem miejsc 
pamięci narodowej – Kaziny, 
Wodzisław, Swaryszów, 
Piotrkowice 

4. Historia podziałów 
administracyjnych. 

17.Świętokrzyskie w 
podziale 
administracyjnym 
Polski – jak to było? 
 
18. Jak wyobrażamy 
sobie następny podział 
administracyjny? 

-uczeń rozumie 
pojecie podział 
administracyjny 
-uczeń umie wyróżnić 
jednostki 
organizacyjne 

-analiza map ukazujących 
przemiany administracyjne 
regionu świętokrzyskiego 

5.Heraldyka 
samorządowa 
województwa 
świętokrzyskiego 

19. Opisujemy herb 
województwa 
świętokrzyskiego 

-uczeń rozróżnia herb 
woj. świętokrzyskiego 
-zna znaczenie 
poszczególnych pól 
herbu 

Omówienie znaczenia herbu , 
opis herbu 

 20. Herb 
Wodzisławia. 
 
21. Jak ma wyglądać 
herb Brześcia? 

-uczeń zna herb 
miejscowości , w 
której znajduje się 
urząd gminy 
-wyjaśnia znaczenie 
symboli  

Rysowanie herbu 
Wodzisławia 

 22.  Najpiękniejsze 
herby miast w regionie  
23. Herb Jędrzejowa 

-uczeń wie co to 
powiat, gmina, wieś, 
miasto 
-rozumie pojęcie 
herbu i heraldyki 
 

Oglądanie i charakterystyka 
herbów miast powiatowych, 
znaczenie symboli na herbach 



6. Kultura ludowa   
24.Duch miejsca - 
genius loci 
Jestem stąd - ważna 
sprawa! 
 
 
 
25. . Polskie obrzędy i 
obyczaje ludowe 
regionu 
świętokrzyskiego.  
 
  
26. Projekt stroju 
ludowego dla naszej 
"małej ojczyzny" 

27.Rzemiosło i sztuka 
ludowa w regionie 

28.Tradycje, święta, 
obyczaje i zwyczaje 
mojego regionu 

 
29. Czy 
podtrzymywane są w 
Twojej rodzinie 
tradycje...- jakie? 
 
 

-Uczeń sytuuje 
geograficznie region. 
Gdzie leży 
Wodzisław, Brzeście? 
 
 
 
 
-Uczeń opisuje 
dowolny strój 
regionalny i ten "nasz" 
  
 
 
--uczeń kształci swoją 
wyobraźnię poprzez 
twórcza pracę 
 
-uczeń wie, że każdy 
region posiada swoją 
sztukę ludową 
-uczeń przywiązuje 
wagę do tradycji i 
zwyczajów 
regionalnych 
 
-uczeń rozumie 
znaczenie tradycji 
rodzinnych i szanuje 
je 
- Uczeń porównuje jak 
obchodzono święta 
kiedyś, a jak dzisiaj 
 

-Czy kocham swoje miasto, 
region?  dyskusja  
-Uczeń opowiada swoją 
historię (urodzenie, 
wzrastanie) 
 
 
-Rysunek pary w stroju 
regionalnym 
 
 
 
 
-zorganizowanie wystawy 
prac plastycznych uczniów 
 
 
 
-oglądanie dzieł twórców 
ludowych 
 
-czytanie tekstów opisujących 
tradycje regionalne 
 
 
 
-przygotowanie wigilii 
szkolnej 

7. Miejscowe podania, 
muzyka, przysłowia, 
architektura, plastyka, 
tradycyjne rzemiosło, 
sztuka ludowa, 
folklor. 

30. . Pochodzenie 
nazw wsi i miast w 
regionie 

 

31. Legendy i baśnie 
naszego regionu 

 
 

 
- Uczeń poznaje pieśni 
z regionu, ich cechy i 
rodzaje, podstawowe 
kroki taneczne tańców 
 
-zna najważniejsze 
legendy związane z 
regionem 
świętokrzyskim 

-Uczeń poznaje lub tworzy 
samodzielnie legendy o 
powstaniu niektórych 
miejscowości 
-Pocztówki miasta – rysunek 
-Uczeń układa podania, 
legendy do wybranych miejsc 
(np. o pochodzeniu nazw 
miejscowości) 



8. Rolnictwo i 
przemysł naszego 
regionu 

32. Rozwój przemysłu 
w regionie 
 
 
33. Być rolnikiem - 
jak rozwijało się i 
rozwija rolnictwo w 
regionie? 

34. Wycieczka do 
nowoczesnego 
gospodarstwa. 
 

-uczeń zna nazwy 
zakładów 
przemysłowych w 
powiecie , gminie 
 
-uczeń zna nazwy 
zbóż,  
-wie z doświadczenia 
na czym polega praca 
rolnika 

Analiza mapy „Rozwój 
przemysłu” 
Próba odpowiedzi na pytanie 
– co jest podstawa rozwoju 
przemysłu?   
Tereny rolnicze na obszarze 
regionu świętokrzyskiego. 

9.Prace uczniowskie 35.Wykonujemy 
„Babę Jagę” 

36. tworzymy własną 
przyśpiewkę ludową. 

37.przygotowujemy 
przedstawienie „Nasza 
mała ojczyzna” 

-uczeń potrafi włączyć 
się do organizowania 
inscenizacji 

Wykonanie postaci Baby Jagi 
Opracowanie scenariusza 
przedstawienia.  

 

 

 


