
 

ZADANIE III- WSPÓŁCZESNOŚĆ: KULTURA, WYDARZENIA, LUDZIE, ATRAKCJE, 

JĘZYK. 

1. JACY JESTEŚMY? 

FORMY PRACY: grupowa, indywidualna, zespołowa 

POTRZEBNE MATERIAŁY, URZĄDZENIA, MIEJSCA DOSTĘPU: 

- papier, przybory rysunkowe, przewodniki , książki o mieście/ wsi, czasopisma, 

Internet, telefony komórkowe, 

AKTYWNOŚĆ I: 

Metody: poszukująca- gromadzimy wiadomości, burza mózgów, 

Organizacja pracy: podział na zespoły, przydzielenie zadań, 

Prezentacja zadań:  

MOCNE PUNKTY- CZYM PRZYCIĄGAMY: 

- sporządzenie listy atrakcji turystycznych miejsca, 

CO W NASZEJ TRAWIE PISZCZY? 

1. „Kulturalny” reporter donosi:  

• rejestr wydarzeń kulturalnych, gdzie warto iść, co obejrzeć, 

kogo spotkać, 

- przeprowadzenie wywiadów, relacji dźwiękowych, filmowych 

o lub z wydarzeń kulturalnych, 

2. Sprawozdawca sportowy donosi: 

• Rejestr wydarzeń sportowych, waga, częstotliwość, 

• Miejsca „na sport” zawodowy i amatorski. 

- dokumentacja zebranych materiałów-artykuły, wywiady, foto i 

video relacje, inne. 

3. Nasze gwiazdy- „ludzie znani i nieznani, a przez pracę swą widziani” 

/twórcy, znawcy miejsca i terenu, osobowości, działacze / 

• Portretujemy osobowości miasta/wsi,  



- co sprawia, że osoba „jest osobowością”- postacią  znaną i 

środowisku /znaczenie dla miasta/wsi, 

- przedstawiamy wybrane postacie w formie wywiadów, 

charakterystyk, przemówień lub prezentacji czy artykułów.   

 

TAKA JEST NASZA MOWA 

1.  Ślady i wpływy językowe- zasięg i geneza, czyli co i jak wpłynęło lub 

wpływa na język, jakim się posługujemy. 

• Idziemy do specjalisty, czyli szukamy znawców języka, 

- poszukiwanie informacji w bibliotekach, urzędzie  

/pochodzenie mieszkańców rejonu/ wśród historyków i innych 

specjalistów, 

• Sporządzenie mapy, planu, tabel rejestrujących pozyskane 

informacje. 

DBAMY O SIEBIE: 

1. Jak dbać i ulepszać, czyli prace na rzecz lokalnego środowiska i 

społeczności. 

• Co poprawiamy, co remontujemy, odnawiamy, a co tworzymy 

nowego, 

• Śladami ekologii: 

- jak dbamy o czyste środowisko, 

- co robimy, by chronić i dbać o otaczającą nas naturę. 

Formy pracy: poszukiwanie informacji, nasze obserwacje, wywiady z osobami 

odpowiedzialnymi i podejmującymi decyzje w sprawach bieżących działań i 

inwestycji. 

Rejestracja działań- reportaże, wywiady, prezentacje, plany.  

 

 

 

 



 

NASZE ATRAKCJE – ZAPRASZAMY: 

1. Co  przyciąga w naszym mieście/wsi? 

• Burza mózgów- lista naszych skarbów, 

- rejestracja wszystkich miejsc, wydarzeń, które uważamy za cenne 

i godne uwagi, 

• Dlaczego „nasze skarby to prawdziwe skarby”, 

- dlaczego te punkty są cenne, co dają nam, a co mogą dać innym. 

2. Prezentacja prac. Zaznaczenie atrakcji na mapie/plakacie/makiecie 

3.   Zareklamujmy się!  

• Zespoły/grupy przygotowują baner reklamowy/spot/plakat 

wybranego/wylosowanego obiektu lub całego miasta/wsi. 

PO ZAKOŃCZENIU PRACY PODSUMOWANIE I PREZENTACJA CAŁOŚCI ZADANIA. 

NA ZAKOŃCZENIE- EWALUACJA WSZYSTKICH ZADAŃ- CO NAM DAŁY, CZEGO SIĘ 

DOWIEDZIELIŚMY, NAUCZYLIŚMY, JAKIE NOWE UMIEJĘTNOŚCI NABYLIŚMY. 

 


