
 

I  - Lokalizacja Miasta  

I/1 KUFEREK PODRÓŻNIKA 

potrzebne materiały: teczki ( zwykłe papierowe białe) x ilość dzieci + materiały papiernicze 

ZADANIE  

Ozdabiamy teczkę, która odtąd będziemy nazywali "kuferkiem podróżnika". W tym kuferku będą 

przechowywane wszystkie materiały z projektu. 

I/2 PLANUJEMY PODRÓŻ  

potrzebne materiały:  plan miasta, mapa Polski  do oznaczenia lokalizacji miasta/ regionu, karta pracy 

dla każdego ucznia 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ 

PRZEBIEG: 

1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA  

a) Przypomnienie głównych kierunków na mapie, omówienie legendy mapy z 

wyróżnieniem podstawowych oznaczeń i kolorów. 

b) Wzbudzenie zainteresowania dzieci  podróżą -  np. zagadka związana z nazwą 

miejscowości, odczytanie fragmentów tekstu skojarzonego z daną miejscowością. 

2. CZĘŚĆ WŁAŚCIWA 

a) N. dzieli zespół klasowy na grupy wg własnego uznania. 

b) N. rozdaje mapy Polski dla ustalonych grup, karta pracy nr 1.  

Zadania dla grup: Zaznacz na mapie Polski daną miejscowość. Określ jej położenie na 

mapie. Wymień cechy charakterystyczne krajobrazu dla danej miejscowości. Uzupełnij 

kartę pracy nr 1. 

3. PODSUMOWANIE PRACY 

a) Prezentacja zapisanych informacji , porównanie zapisów, uzupełnienie tabelek pod 

kierunkiem N. 

Wypełnione tabele wędrują do "kuferka". 

I/3 WIRTUALNY SPACER PO STARÓWCE 

potrzebne materiały: 

WYKORZYSTANIE DOSTĘPNYCH URZĄDZEŃ MULTIMEDIALNYCH - wyjście do biblioteki szkolnej bądź 

pracowni komputerowej , wykorzystanie dostępnych źródeł - PLAN MIASTA (np. GOOGLE MAP).  



 

 

CZĘŚĆ WSTĘPNA 

1. Rozdanie planów Starego Miasta dla każdego dziecka. Uczniowie odczytują z planu nazwy ulic 

i oznaczone miejsca  , które powinni zwiedzić.  

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA 

2. N. wypisuje na tablicy odczytane przez dzieci nazwy ulic i oznaczonych miejsc. Podkreślenie 

kilku nazw , do których chcemy dotrzeć. Np. muzeum, kościół, plac, park, pomnik bądź 

cukierenka itp.  

N. dzieli klasę na grupy wg preferowanych przez dzieci miejsc  wartych odwiedzenia. 

2a.  Uczniowie pracują w zespołach i zaznaczają na planach trasy proponowanej wycieczki  od 

punktu wyjścia (ważne budowle zabytkowe, pomniki, parki, osobliwości przyrodnicze  itp.)  

2b.  Prezentacja prac wykonanych w zespołach. Odczytanie proponowanych tras wycieczki. 

CZĘŚĆ PODSUMOWUJĄCA 

3. Wirtualny spacer  wg  własnych pomysłów ,wykorzystanie dostępnych źródeł 

multimedialnych - wyjście do biblioteki szkolnej bądź pracowni komputerowej, wykorzystanie 

dostępnych źródeł . 

I/4 KONKURS PLASTYCZNY - "Z kim chcę zwiedzać  miasto?"- projektowanie i  wykonanie formy 

przestrzennej. 

Materiały: dostępne materiały plastyczne 

ZADANIE: Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez zespół klasowy postaci, z którą chcieliby 

zwiedzać miasto ( postać  charakterystyczna dla danej miejscowości).  

Praca w zespołach, uczniowie sami  decydują  z kim chcą pracować w grupie.  W drodze głosowania 

należy wybrać  postać, z którą wyjedziemy na wycieczkę.  

 


