
  Scenariusz zajęć edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie
 w klasie I gimnazjum

OPRACOWAŁA : Jolanta Grelak – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

PRZEDMIOT: wiedza o społeczeństwie
DATA:
KLASA: I
TEMAT LEKCJI: Podział administracyjno-terytorialny kraju.
CEL OGÓLNY: poznanie podziału administracyjnego kraju
CELE OPERACYJNE:
A: Zapamiętanie wiadomości:
-pojęcia: powiat ziemski
              powiat grodzki
              samorząd terytorialny
              wojewoda
               starosta
               burmistrz
               wójt
               prezydent
-daty: uchwalenia przez Sejm RP ustawy o trójstopniowym podziale terytorialnym państwa –
24.07.1998 r.
           wejścia w życie tej ustawy – 01.01.1999 r.
           wprowadzenia władzy samorządu terytorialnego przez Sejm – 02.04.1997 r.
-liczby województw w Polsce (16)
-nazw województw z którymi graniczy woj. lubelskie (podlaskie, mazowieckie,
świętokrzyskie, podkarpackie)
-nazw województw w Polsce
-liczby powiatów i gmin w województwie, w którym uczeń mieszka
-nazwisk wojewody, starosty, burmistrza swojej „małej ojczyzny”
B: Rozumienie wiadomości:
-założeń reformy administracyjno-terytorialnej kraju
C: Stosowanie wiadomości w  sytuacjach typowych:
-wskazanie na mapie zasięgu województwa, w którym uczeń mieszka i jego stolicy
-wskazanie na mapie województw z nim sąsiadujących i ich stolic
-przyporządkowanie odpowiednim urzędom nazw urzędników
D: Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych:
-porównanie liczby i wielkości województw przed  reformą i po jej przeprowadzeniu
-określenie i opisanie swojej „małej ojczyzny”
-ocena wprowadzenia instytucji samorządu terytorialnego
METODY DYDAKTYCZNE: praca z mapą, praca z podręcznikiem, praca z tekstem
źródłowym, pogadanka.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: podręcznik, „stara” mapa administracyjna Polski (49
województw) oraz aktualna mapa administracyjna Polski (16  województw), materiały
przygotowane przez nauczyciela, Konstytucja RP, A. Panek „W mieście i gminie Tarnogród”,
„Powiat biłgorajski”.



                                                                  TOK LEKCJI

              Czynności nauczyciela                 Czynności uczniów

Czynności organizacyjno – porządkowe
Rekapitulacja wtórna:
-wyjaśnij pojęcie „mniejszość narodowa”
-wymień mniejszości narodowe mieszkające w
Polsce i podaj ich główne skupiska
-uzasadnij, że Polacy też bywają mniejszością
narodową w innych państwach
-wykaż odrębność kulturową, obyczajową i
potrzebę posiadania własnej tożsamości przez
mniejszości narodowe
Ogniwo wiążące: lekcja rozpoczyna cykl zajęć o
samorządzie  terytorialnym, najbliższej okolicy
ucznia
Podanie tematu lekcji: Podział administracyjno-
terytorialny kraju.
Przypomnienie daty wprowadzenia reformy
administracyjnej i uchwalenia jej przez Sejm.
Omówienie podziału administracyjnego Polski
na podstawie mapy.

Wskazanie „naszego” województwa i woj.
sąsiednich oraz ich stolic.
Porównanie obecnego podziału
administracyjnego z poprzednim.
Wyjaśnienie struktury podziału:
województwo- wojewoda
powiat- starosta (wyjaśnienie pojęcia „powiat
ziemski, grodzki”)
gmina- prezydent, burmistrz, wójt
podanie zależności oraz przykładów.
Moja „mała ojczyzna” na tle kraju:
Województwo: lubelskie; wojewoda –
.........główne miasta: Lublin, Puławy, Świdnik,
Kraśnik, Lubartów, Zamość, Biłgoraj, Biała
Podlaska; liczba powiatów-...; liczba gmin –...;
Powiat: biłgorajski; starosta- ...., liczba gmin-...;
Gmina:......; burmistrz-......; miejscowości, które
obejmuje: .......................Nawiązanie do
problemów z jakimi spotykamy się na co dzień i
ich rozwiązywania w celu wyjaśnienia potrzeby
wprowadzenia władzy samorządu terytorialnego.
Wyjaśnienie pojęcia „samorządu terytorialnego”
wojewódzkiego i powiatowego na podstawie
podręcznika.

Przygotowują się do  lekcji
Odpowiedzi uczniów

Słuchają

Zapisują

Odpowiadają

Odpowiedzi uczniów chętnych ze
wskazaniem na mapie województw i ich
stolic
Wskazuje uczeń chętny

Odpowiedzi uczniów

Dopasowanie nazw urzędników do
sprawowanych urzędów (rozsypanka)

Odpowiedzi uczniów chętnych, zapisanie
do zeszytu
Oglądają ilustracje przedstawiające zabytki
regionu

Słuchają
SAMO + RZĄD TERYTORIALNY
bo
sam rządzi na danym terenie



Zapoznanie uczniów z fragmentami Konstytucji
mówiącymi o wprowadzeniu samorządu
terytorialnego.
Rekapitulacja pierwotna:
-na czym polegała reforma administracyjna i
kiedy została przeprowadzona?
-opisz położenie województwa lubelskiego,
powiatu biłgorajskiego i gminy Tarnogród
-co to jest samorząd terytorialny? Jakie szczeble
samorządu terytorialnego poznałeś?
Ocena wypowiedzi uczniów.
Zadanie pracy domowej: ćw.2 str.68

-zapisanie do zeszytu
Słuchają

Odpowiadają

Zapisują




