PROJEKT EDUKACYJNY
MOJA WIEŚ
CELE:
1. Rozbudzenie zainteresowań własną miejscowością.
2. Poznanie swego regionu w aspekcie geograficznym.
3. Zainteresowanie tradycją, zwyczajami i obrzędami charakterystycznymi dla
regionu.
4. Poznanie charakterystycznych właściwości dawnego budownictwa .
5. Poznanie języka charakterystycznego dla regionu zamieszkania

UCZESTNICY:
Uczniowie klas IV-VI
OSOBY ODPOWIEDZIALNE:
Nauczyciele:
♦ historii i plastyki - Małgorzata Skupień
♦ języka polskiego - Krystyna Zając
♦ przyrody - Maria Skowronek
♦ opiekun zespołu ludowego - Maria Szajny
CZAS REALIZACJI:
Realizacja projektu trwała dwa i pół miesiąca. Prezentacja odbyła się
18 maja 2004roku i trwała cztery godziny. Dzień ten upłynął w szkole pod
hasłem ,,Dzień

regionalizmu”.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
W wyniku realizacji działań uczeń powinien;
♦ Określić połoŜenie własnej wsi na terenie gminy, powiatu i województwa.
♦ Znać najwaŜniejsze wydarzenia z historii swojej miejscowości.
♦ Poznać gwarę i nazewnictwo regionu.
♦ Wykonać album zawierający najciekawsze zabytki swojej miejscowości.
♦ Zaprezentować prace plastyczne dotyczące najciekawszych zakątków wsi.
♦ Zaprezentować znane piosenki ludowe charakterystyczne dla regionu.
ZADANIA DLA NAUCZYCIELI:
♦ Poznanie zainteresowań uczniów.
♦ Zintegrowanie poszczególnych grup zadaniowych.
♦ Stworzenie odpowiednich warunków do realizacji wybranych zadań.
ZADANIA DLA UCZNIÓW:
♦ Systematyczne i aktywne uczestnictwo w spotkaniach pozalekcyjnych.
♦ ZaangaŜowanie w pracach w grupie podczas realizacji zadań.
♦ Nauczenie się bycia odpowiedzialnym za efekty pracy grupowej.
ZADANIA DLA RODZICÓW:
♦ UmoŜliwienie dzieciom uczestnictwa w organizowanych spotkaniach
pozalekcyjnych i wycieczce.
♦ Pomoc w zdobywaniu informacji na temat historii swojej miejscowości.
♦ Pomoc w realizacji prezentacji na zakończenie projektu.
ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:
Projekt był realizowany w czterech etapach, podczas zajęć
pozalekcyjnych. Zajęcia prowadzone były w grupach przez nauczycieli
odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań ujętych w projekcie.

ETAP
I

ZADANIA

TERMIN ODPOWIEDZ

1.Zapoznanie uczniów z tematem i celami I połowa

Nauczyciele

szczegółowymi projektu.

marca

realizujący

2.Przedstawienie poszczególnych zadań,

2004roku

projekt

Marzec

Nauczyciel

oraz instrukcji do ich wykonania.
3.Podział klas na grupy zgodnie z
zainteresowaniami uczniów i wybranie
przez nich zadań do realizacji.

II

GRUPA I
1. Gromadzi i porządkuje informacje
dotyczące historii powstania wsi,

historii-

pochodzenia jej nazwy,

Małgorzata

najwaŜniejszych zabytków

Skupień

znajdujących się na jej terenie.
2. Przygotowuje referaty dotyczące

Kwiecień

zebranych informacji historycznych.

GRUPA II
1.Wykonuje mapę województwa

Marzec

Nauczyciel

podkarpackiego, na której zaznacza

przyrody-

powiat Jarosław, gminę Rokietnica i wieś

Maria

Rokietnica.

Skowronek

2.Przygotowuje wypowiedzi na temat
geograficznego połoŜenia wsi, okazów
fauny i flory występujących na jej
obszarze.

Kwiecień

GRUPA III
1.Gromadzi słownictwo gwarowe

Kwiecień

Nauczyciel

charakterystyczne dla regionu i objaśnia

języka

jego znaczenie.

polskiego-

2.Przygotowuje quiz- ,,Czy znasz gwarę

Maj

Krystyna Zając

swojej wsi?”
3.Przygotowuje notatkę do kroniki

Maj

szkoły.

GRUPA IV
1.Uczestniczy w wycieczce po okolicy a

Kwiecień

Nauczyciel

następnie wykonuje na duŜym formacie

plastyki-

rysunki ilustrujące najwaŜniejsze zabytki

Małgorzata

oglądane podczas wycieczki.

Skupień

2.Wykonuje barwne ilustracje i

Maj

opracowuje okolicznościowy album.
3.Uczniowie wykonują dowolną techniką Maj
prace plastyczne przedstawiające
najciekawsze zakątki swojej
miejscowości.

GRUPA V
1.Zbiera ludowe piosenki, przyśpiewki

Kwiecień

weselne.
2.Przygotowuje koncert.

Opiekun
szklonego

Maj

zespołu –Maria
Szajny

III

IV

Konsultacje uczniów z opiekunami

Maj

Nauczyciele

poszczególnych grup przed zakończeniem

realizujący

realizacji zadań.

projekt

Przygotowanie prezentacji i

18 maj

Nauczyciele

przedstawienie jej społeczności

2004 rok

odpowiedzialni

uczniowskiej, pani dyrektor,

za realizację

nauczycielom, pracownikom szkoły i

projektu

gościom.

Opracowała :

Małgorzata Skupień

