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  Wstęp 
 

     "Musimy siać" 
 
   Musimy siać, choć grunty nasze marne, 
   choć nam do orki pługów brak i bron. 
   Musimy siać, choć wiatr porywa ziarna, 
   choć w ślad za siewcą kroczy stado wron. 
  
   Musimy siać, nie wiedząc w którą stronę 
   poniesie wiatr i w ziemię rzuci siew, 
   nie wiedząc, kto i gdzie pozbiera plony, 
   w dożynki czyj radosny zabrzmi śpiew. 
  
   Nie wolno nam ni sił, ni dnia marnować! 
   Musimy siać, musimy tworzyć cud! 
   Nie wolno nam po spichrzach ziarna chować, 
   na świecie głód , na świecie straszny głód. 
 
   A nas tak mało , tych co mogą pomóc 
   ze swych zapasów szczyptę braciom dać... 
   I niech nie przy nas wzejdzie ruń zielona, 
   my róbmy swoje: My musimy siać. 
                                 
                                                                               Maria Konopnicka 
 
 Utwór ten stał się hymnem, który często rozbrzmiewa w czasie 
uroczystości szkolnych i środowiskowych organizowanych przez społeczność 
Szkoły Podstawowej w Przysiersku. 
 W sytuacji, kiedy świat ulega licznym deformacjom i zaburzeniom, kiedy 
w otaczającej rzeczywistości jest coraz mniej pozytywnych wzorców i 
odniesień, przed szkołą i instytucjami kulturotwórczymi stanęło trudne zadanie: 
odbudowa systemów wartości i ideałów. 
 - Kogo chcemy wychować? 
 - Gdzie szukać wzorców? 
          - W jaki   sposób  organizować  proces  uczenia   się,  aby   uwzględnić 
             potrzeby, oczekiwania, zainteresowania i możliwości swoich  uczniów? 
 -  Jak zachęcić rodziców do współpracy? 

-  Czy możliwe jest zdobycie sojuszników szkoły? 
 

 Takie pytania stawiali sobie nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w 
Przysiersku, znajdującej się na południowym Kociewiu. 
 Wieloletnia praktyka dowiodła, że uczeń musi stać się w szkole 
podmiotem. Trzeba go dostrzegać i doceniać. Należy mu zaufać, zezwalać na 
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samodzielne podejmowanie zadań, ich realizację, a w końcu ocenę i w razie 
potrzeby dać szansę na poprawę, gdyż liczy on na nauczycielską 
wyrozumiałość. Uczeń oczekuje sytuacji, w których jest aktywnym 
uczestnikiem, a szczególnie takich, gdzie staje się inicjatorem i 
współgospodarzem działań. Zaś w procesie dydaktycznym najlepiej przyswaja i 
rozumie treści dotyczące najbliższego otoczenia. 
 Po wielu naradach i dyskusjach nauczycielskich zrodziła się inicjatywa 
stworzenia własnego programu szkoły. Programu, który nie będzie wybiegał 
poza ramy Podstawy programowej kształcenia ogólnego, opracowanej przez 
MEN, lecz takiego, dzięki któremu będzie można stworzyć odpowiednie 
warunki pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej dla określonej grupy 
uczniów (uczniów przysierskiej szkoły). 
 Szkoła dzięki temu miała stać się atrakcyjniejsza. Taka, która dostarczy 
swoim wychowankom wielu pięknych przeżyć, zaopatrzy w  wiedzę dotyczącą 
Małej Ojczyzny, uspołeczni ich, nauczy uczestnictwa we wspólnocie rodzinnej 
lokalnej, regionalnej, narodowej, a wreszcie i światowej. 
 W wyniku tego, wiosną 1996 roku, powstał program autorski: "Program 
wychowania    regionalego    w    Szkole    Podstawowej    im.  dra F. Ceynowy 
w Przysiersku". 
 Już po roku realizacji (w 1997 r.) został wysoko oceniony przez 
Regionalne Forum Edukacyjne w Gdańsku, które zorganizowało Konkurs na 
edukacyjny program regionalny. Celem konkursu było uzyskanie ciekawych 
materiałów do prowadzenia zajęć poszerzających wiedzę o regionie, 
kształtujących miłość i przywiązanie do „Małych Ojczyzn". 
 Komisja konkursowa, przyznając programowi autorskiemu z Przysierska 
główną nagrodę, tak uzasadniła swoją decyzję: 
"...program charakteryzuje się kompleksowym ujęciem edukacji regionalnej i to 
zarówno od strony teoretycznej (zakres problematyki, szerokie jej wprowadzanie 
w programy nauczania, współpraca z wieloma instytucjami środowiskowymi) 
jak i od strony praktycznej (rozbudowanie programu wielu przedmiotów, 
wprowadzanie nauczania w środowisko, atrakcyjne formy popularyzacji i 
pielęgnowania gwary kociewskiej, ciekawe inicjatywy środowiskowe, systemowe 
poznanie regionu). Program jest godny popularyzacji - łącznie ze scenariuszami 
spektakli teatralnych na terenie całego Kociewia, a jako materiał poglądowy na 
całym Pomorzu." 
 Minęły cztery lata. Program jest w dalszym ciągu realizowany w zakresie 
wszystkich przedmiotów i zajęć pozalekcyjnych. Dodatkowo, w ramach 
obowiązującej siatki godzin, wyodrębniony został przedmiot: wychowanie 
regionalne. 
 Kilkuletnia praca z uczniami wykazuje, iż regionalizm może zachęcić ich 
do podejmowania działań służących aktywnemu zdobywaniu wiedzy, budzeniu 
własnych zainteresowań, a także otwieraniu się na przyjęte przez pokolenia 
wartości. 
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1. Charakterystyka programu 
 
Program jest pracą zbiorową nauczycieli różnych przedmiotów trzech etapów 

kształcenia: nauczania zintegrowanego, klas IV – VI i gimnazjum. Autorzy 
wykorzystywali doświadczenia wynikające z pięcioletniej realizacji autorskiego 
programu wdrażania treści regionalnych w Szkole Podstawowej w Przysiersku: 
„Wychowanie regionalne w Szkole Podstawowej im. dra Floriana Ceynowy w 
Przysiersku”. 

Materiał nauczania zawarty w programie został rozszerzony w stosunku do 
założeń Podstawy programowej kształcenia ogólnego (1999 r.), o konkretne 
przykłady. W układzie zapisu programu wyodrębnione zostały: cele kształcenia 
i wychowania, materiał nauczania, procedury osiągnięć celów, przewidywane 
osiągnięcia uczniów, a w części przeznaczonej dla klas IV – VI szkoły 
podstawowej oraz gimnazjum wskazano również przedmioty, na których 
realizowane mogą być poszczególne elementy programu. 

Program przeznaczony jest zarówno dla szkół miejskich jak i wiejskich. Jest 
uniwersalny, możliwy do realizacji we wszystkich szkołach w Polsce, mimo że 
autorzy powołują się na treści związane z regionem Kociewia, starając się 
przedstawić wybrane zagadnienia na konkretnych przykładach. 

Autorzy nie sugerują podziału zawartego w programie materiału na oddziały. 
Podział ten będzie uzależniony od decyzji nauczyciela, a także specyfiki 
realizowanego przez niego programu nauczania poszczególnych przedmiotów. 

Proponowany program może być realizowany w ramach przedmiotów oraz 
zajęć pozalekcyjnych ( zostały one zaproponowane przez autorów ) lub w 
ramach wyodrębnionego w obowiązującej siatce godzin przedmiotu: 
wychowanie regionalne. 

Program został tak skonstruowany, by możliwa była jego integracja z innymi 
ścieżkami międzyprzedmiotowymi, a w szczególności z : edukacją ekologiczną, 
edukacją prozdrowotną, edukacją czytelniczą i medialną, edukacją – kultura 
polska na tle tradycji śródziemnomorskiej, wychowanie do życia w 
społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie, a także z edukacją 
patriotyczną i obywatelską. 
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2. Cele edukacji regionalnej 
 
 Nadrzędnym celem wszelkich działań edukacyjnych jest wszechstronny 
rozwój ucznia, przygotowanie go do całościowego postrzegania otaczającego 
świata. Służy temu między innymi edukacja regionalna, która kształtuje w 
uczniach poczucie własnej tożsamości poprzez wyposażenie ich w bogatą 
wiedzę o regionie i umiejętne powiązanie jej z rzeczywistością narodową, 
państwową oraz międzynarodową. Umacnia się  ich wieź z najbliższym 
środowiskiem rodzinnym, regionem, krajem, a także aktywny udział w 
kreowaniu współczesności. 
 Działania uczniów wynikające z wdrażania programu wychowania 
regionalnego umożliwiają realizację naturalnej ciekawości świata, twórczej 
aktywności, rozwój zdolności i zainteresowań. Poznając specyfikę swojego 
regionu, zwracając uwagę na to, co wyróżnia go od innych, uczniowie uczą się 
jednocześnie postaw tolerancji, otwartości i zrozumienia, mają świadomość, 
czym jest jedność w wielości. 
 Realizując różnorodne zadania w grupie rówieśniczej uczniowie uczą się 
współodpowiedzialności za osiągane efekty pracy, samokrytycyzmu, trudnej 
sztuki ustępstw i kompromisu, akceptowania odmiennych postaw i poglądów. 
 Właściwe zaangażowanie całego środowiska w działania szkoły 
wynikające z realizacji programu edukacji regionalnej sprzyja konsolidacji 
społeczności lokalnej, angażuje je w pracę szkoły, zmusza do 
współodpowiedzialności za jej efekty. 
 Realizacja programu przynosi też wymierne korzyści nauczycielom. 
Regionalizm ułatwia integrowanie treści między przedmiotami, pomaga 
inspirować i tworzyć bloki tematyczne. Nauczyciel może pracować 
jednocześnie z uczniem słabym i ponadprzeciętnym, powolnym i takim, który 
pracuje szybko, uczniem chętnym i takim, który nie chce angażować się w 
żadną działalność. 
 Wiedza regionalna staje się walorem, gdyż daje szansę wykazania się 
uczniowi mniej uzdolnionemu. Może on posłużyć się przykładami z życia 
najbliższego otoczenia takimi jak: praca  w polu, w gospodarstwie domowym, 
obserwacja przyrody, zwyczaje ludzi. 
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3. Warunki sprzyjające realizacji programu 
 
 
      Do realizacji programu edukacji regionalnej potrzebna jest odpowiednia 
atmosfera i właściwe warunki do pracy nauczyciela i ucznia. 
       Dobrze jest, gdy w szkole funkcjonuje IZBA REGIONALNA albo planuje 
się jej założenie. Może być również zwyczajna izba lekcyjna, w której znajdują 
się szafy, regały, półki. Będą one potrzebne do gromadzenia pamiątek 
eksponatów, zdjęć, albumów, wytworów uczniowskich.  
      Dużą rolę do spełnienia mają środki audiowizualne, radiomagnetofon, 
telewizor, wideoteka, magnetowid, komputery z dostępem do Internetu, 
drukarka, dostęp do kserokopiarki. 
      Podczas zajęć korzysta się z mapy Polski i regionu ( ogólnogeograficznej, 
administracyjnej i krajobrazowej) oraz słowników: gwary, języka polskiego, 
ortograficznego, folkloru, a także  czasopism i prasy regionalnej, materiałów 
etnograficznych, historycznych i archiwalnych dotyczących regionu. Wskazane 
jest założenie biblioteki z kącikiem regionalnym. 

Należy też przewidzieć, że zajęcia edukacyjne odbywać się będą nie tylko 
w budynku szkolnym, ale również i w terenie (najbliższe otoczenie, region, 
muzeum) . 
       Trzeba założyć, że na realizację programu niezbędne będą środki finansowe 
zarówno w budżecie szkoły jak również i w budżecie rodzinnym (zakup strojów 
ludowych, kostiumów, nagród, materiałów do gazetki, wycieczki itd.). Bardzo  
ważna jest konsultacja z rodzicami i informacja, w której trzeba określić 
dokładnie, jaka kwota pieniędzy będzie potrzebna i na jaki cel. 
         Dla osiągnięcia sukcesów wymagana jest też wzajemna życzliwość i 
współpraca między nauczycielami, pozostałymi pracownikami szkoły, 
rodzicami oraz całą społecznością lokalną i samorządem. 
         Zajęcia edukacji regionalnej mogą odbywać się w różnych porach dnia, nie 
tylko w trakcie zajęć lekcyjnych, również po południu i w dni wolne od pracy. 
Będzie to wymagało od nauczycieli i rodziców odpowiedniego zaangażowania i 
zrozumienia. O wszelkich przedsięwzięciach, planach działania i zadaniach dla 
dziecka trzeba również powiadomić rodziców. Jednak pamiętać należy o 
przestrzeganiu odpowiednich terminów, żeby dać czas na przygotowanie i 
właściwe wykonanie poleceń. W takich przypadkach bardzo efektywna jest 
forma projektu. 
        Rodzice powinni być również informowani o osiągnięciach ich dziecka. 
Należy pokazać im wytwory pracy: albumy, hafty, prace autorskie (wiersz, 
piosenka, opowiadanie, wywiad). Należy powiadomić też o innych sukcesach, 
np. udziale w konkursach szkolnych i innych. 
         Wskazane jest zapraszanie rodziców na różnego rodzaju uroczystości 
szkolne, święta, wieczory, akademie, festyny itp. Zachęci to rodziców do 
współpracy ze szkołą i zaangażuje ich w różnorodne formy aktywności dziecka.
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   4. Program edukacji regionalnej  
 

 
 
 
 

 
DZIEDZICTWO KULTUROWE W REGIONIE 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
I ETAP EDUKACYJNY 

KLASY  I – III 
KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE 
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Cele kształcenia i 
wychowania Treści  nauczania Sposób realizacji Liczba 

godzin Przewidywane osiągnięcia ucznia 

 
 
Rozwijanie wartości 
rodzinnych. 
 
 
 
 
 
 
 
Kształcenie postaw 
wynikających z 
pełnionych ról 
społecznych w rodzinie. 
 
 
 
 
Pogłębianie więzi 
rodzinnych. 
 
Rozumienie związków 
łączących tradycję 
rodzinną z tradycjami 
regionu, kraju. 
Budzenie szacunku 
wobec pamiątek 
rodzinnych. 
 
 
 
 
 
 
 

1.Rodzina i ja 
 
-Ogólna charakterystyka ról 
społecznych w najbliższej 
rodzinie (syn, córka, ojciec, 
matka, dziadkowie). 
-Bliższe i dalsze 
pokrewieństwo w rodzinie 
(drzewo genealogiczne). 
-Więzi uczuciowe i inne 
relacje w rodzinie 
(szacunek, miłość, 
posłuszeństwo, itd.). 
Obowiązki członków 
rodziny.  
 
 
 
 
-Sposoby spędzania 
wolnego czasu z rodziną. 
 
-Przodkowie rodziny. 
Dzieje rodziny – pamiątki. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-Dokładne określanie stopnia pokrewieństwa i nazywania 
poszczególnych członków rodziny (prezentowanie zdjęć). 
 
 
-Umieszczanie zdjęć członków rodziny na schemacie drzewa 
genealogicznego. 
 
 
-Umieszczanie na mapie skojarzeń nazw postaw, które kojarzą się ze 
słowem „rodzina”. 
-Wykonanie obrazu farbami pt. „Ja i moja rodzina” 
 
 
-Symulacja prostych umiejętności potrzebnych do właściwego 
funkcjonowania rodziny, np. podziękowanie, prośba, powitanie, itp. 
 
 
- Prezentowanie ulubionego sposobu spędzania wolnego czasu z 
rodziną z uwzględnieniem wypoczynku czynnego w środowisku 
przyrodniczym najbliższej okolicy: „Tu naprawdę warto 
wypoczywać”. 
- Opowiadanie o udziale członków swojej rodziny w historii 
dotyczącej miejscowości (regionu). Prezentowanie nagrań, 
wywiadów, dokumentów, pamiątek (nawiązanie do II wojny 
światowej i zdarzeń po II wojnie światowej). 
 
 
 
- Układanie zdań opisujących wybraną pamiątkę (np. ryngraf 
żołnierza z II wojny światowej). 
 
 
 
- Zorganizowanie klasowej wystawki pamiątek rodzinnych. 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Określa stopnie pokrewieństwa w 
rodzinie. 
 
 
 
- Rozumie termin: drzewo genealogiczne. 
Umieszcza siebie, rodzeństwo, rodziców i 
dziadków na drzewie genealogicznym. 
- Ma poczucie przynależności do grupy 
rodzinnej. 
- Rozwija aktywność plastyczną poprzez 
wyrażanie własnych uczuć związanych z 
rodziną. 
-Wie, że odpowiednie zachowanie dzieci i 
rodziców wpływa na życie rodzinne. 

 
 
- Rozumie potrzebę wypoczynku w celu 
utrwalenia więzi rodzinnych. 
- Wykorzystuje środowisko przyrodnicze 
do wypoczynku czynnego. 
- Opowiada o udziale członków własnej 
rodziny w historii dotyczącej swojej 
miejscowości (regionu) w czasie II wojny 
światowej i zdarzeń powojennych. 
- Ilustruje wypowiedzi nagraniem, 
wywiadem, dokumentami. 
- Stosuje zdobyte wiadomości w 
wypowiedziach pisemnych. 
- Rozumie wartość przyniesionych 
pamiątek oraz znaczenie trudniejszych 
nazw, np. ryngraf. 
- Odczuwa potrzebę opieki nad 
zgromadzonymi zbiorami. 
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Cele kształcenia i 
wychowania Treści  nauczania Sposób realizacji Liczba 

godzin Przewidywane osiągnięcia ucznia 

 
Kształtowanie szacunku 
wobec ludzi pracy. 
 
 
 
 

 
-Ciągłość tradycji w 
rodzinie (np. zawody) 
 
 
 
 
 

 
- Zdobywanie wiadomości metodą projektu na temat tradycji 
dotyczących wykonywanych zawodów w rodzinie. 
- Gromadzenie słownictwa gwarowego wokół tematu: zawody w 
oparciu o słownik gwary (w miarę możliwości). 
- Wykonanie pracy plastycznej pt. „Bez pracy nie ma kołaczy” 
(wyjaśnienie znaczenia przysłowia i dobór plastycznego wyrazu). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Opisuje zawody swoich najbliższych. 
- Nazywa odpowiednikami gwarowymi 
wybrane słownictwo związane z 
wykonywanym zawodem. 
- Rozumie znaczenie przysłowia "Bez pracy 
nie ma kołaczy". - Ilustruje przysłowie w 
oparciu o zdobyte wiadomości. 

 
 
Zapoznanie z 
tradycjami szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 
Poznanie niektórych 
źródeł wiedzy o historii 
szkoły. 
 
Kształtowanie postaw 
poprzez poprawne 
zachowanie w miejscach 
pamięci o zmarłych. 
 
 
 Kształtowanie postaw 
patriotycznych poprzez 
szacunek do symboli 
szkolnych i poprawne 
zachowanie się podczas 
uroczystości w szkole. 

2. Chodzę do szkoły 
 
- Szkoła i jej otoczenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tradycje szkolne (postać 
patrona szkoły, hymn 
szkolny, zdjęcia, zasłużeni 
pracownicy szkoły). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Gromadzenie informacji na temat szkoły poprzez obserwację i 
analizę charakterystycznych elementów, (np. sztandar, tablica 
poświęcona patronowi, tablica z nazwą szkoły, logo szkoły) – 
wycieczka po szkole w celu obserwacji wymienionych elementów. 
- Rozróżnianie i nazywanie przedstawionych na zdjęciach: logo , 
tablicy z nazwą szkoły oraz płaskorzeźby poświęconej patronowi. 
 
 
 
- Prezentacja zdjęć oraz wysłuchanie informacji na temat życia i 
pracy patrona przygotowanych przez nauczyciela. 
- Kolorowanie szablonu płaskorzeźby patrona. 
 
- Spacer na cmentarz. Odczytanie tablicy pamiątkowej na nagrobku 
patrona szkoły (zasady zachowania na cmentarzu, złożenie kwiatów 
i zapalenie zniczy przyniesionych przez dzieci). 
- Uzupełnianie zdań o patronie wybranymi wyrazami. 
 
- Udział w konkursie wiedzy o patronie dla klas    I- III. 
 
- Nauka hymnu szkolnego poprzez czynne uczestnictwo w 
uroczystościach szkolnych (zachowanie podczas ceremoniału 
szkolnego). 
- Gromadzenie i segregowanie informacji na temat tradycji 
zdobytych w czasie przeglądu kronik szkolnych, albumów. 

8  
 
- Rozumie znaczenie wyrazów: sztandar, 
logo, tablica pamiątkowa. 
- Nazywa poszczególne symbole szkolne 
(logo, tablica z nazwą szkoły, płaskorzeźba 
poświęcona patronowi. 
 
 
 
 
- Analizuje informacje na temat patrona 
szkoły. 
- Rozumie symboliczną rolę patrona. 
- Stosuje zasady zachowania się na 
cmentarzu. 
 
 
- Stosuje zdobyte wiadomości w pracach 
pisemnych. 
- Stosuje zdobyte wiadomości w czasie 
konkursu. 
- Zna hymn szkolny. 
- Potrafi poprawnie zachować się podczas 
ceremoniału szkolnego. 
- Wymienia tradycje szkolne. 
- Rozumie terminy: tradycja, kronika. 
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Cele kształcenia i 
wychowania Treści  nauczania Sposób realizacji Liczba 

godzin Przewidywane osiągnięcia ucznia 

Rozumienie znaczenia 
związków łączących 
tradycję szkolną z 
tradycjami regionu. 

 
 
 
 
 

- Wykonanie pracy plastycznej pt. "Szkoła ma wiele tradycji, ale do 
najciekawszych zaliczam......" (wyjaśnienie słów: kronika, tradycja). 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozbudzanie więzi 
uczuciowej ze swoją 
miejscowością. 
 
 
 
 Dostrzeganie wartości 
przyrodniczych, 
kulturowych, 
gospodarczych 
najbliższej okolicy. 

3. Moja miejscowość i jej 
okolica 
 
- Nazwa miejscowości. 
Położenie miejscowości w 
gminie, powiecie, 
województwie, regionie. 
Mapa fizyczna regionu i 
Polski. 
- Piękno miejscowości i jej 
położenie. Najciekawsze 
miejsca. 
 
 
 
 
- Krajobraz okolicy i jego 
elementy, a typowe 
krajobrazy Polski. 
 

 
 
 
- Odczytanie nazw miejscowości, gminy, powiatu, województwa, 
regionu i kraju oraz wskazanie ich położenia na mapie. 
 
 
 
 
- Spacer po okolicy. Zwrócenie uwagi na elementy krajobrazu 
   a) naturalnego 
   b) wytworzonego przez człowieka 
- Wykonanie pracy plastycznej "Moje wrażenia po spacerze". 
 
 
 
- Rozpoznawanie krajobrazu najbliższej okolicy spośród 
charakterystycznych krajobrazów Polski (nadmorski, nizinny, 
wyżynny, górski). Zdjęcia przedstawiające różne krajobrazy. 
 

5 
i spacer 

(1-2) 

 
 
 
- Zna nazwy miejscowości, gminy, powiatu, 
województwa, regionu i kraju. 
- Wskazuje ich położenie na mapie. 
 
 
 
- Rozróżnia elementy krajobrazu a) 
naturalnego b)wytworzonego przez 
człowieka. 
- Wyraża w formie plastycznej swoje 
odczucia. 
 
 
- Rozpoznaje krajobraz najbliższej okolicy. 
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Cele kształcenia i 
wychowania Treści  nauczania Sposób realizacji Liczba 

godzin Przewidywane osiągnięcia ucznia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozumienie potrzeby 
ochrony przyrody jako 
dobra wspólnego. 
 
 

4. Osobliwości 
przyrodnicze  
 
- Specyfika miejscowości 
(położenie, ukształtowanie 
terenu, wody, roślinność, 
zwierzęta). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ochrona przyrody w 
najbliższej okolicy 
(rezerwaty, parki 
krajobrazowe). 
 

 
 
 
- Układanie zdań opisujących jedno z najciekawszych miejsc w 
okolicy. 
- Wycieczka do lasu- obserwacja warstwowej budowy lasu w 
najbliższej okolicy. Rozpoznawanie roślinności charakterystycznej 
dla najbliższego lasu. Ustalenie obecności owadów, ptaków, 
zwierząt, na podstawie obserwacji cech środowiska. 
- Korzyści i niebezpieczeństwa czyhające w lesie- tworzenie listy 
niebezpieczeństw będących przestrogą dla turystów i listy korzyści 
płynących z odwiedzania lasu. 
- Las w oczach dziecka- ilustracja z wykorzystaniem kredek 
(kolorów charakterystycznych dla lasu). 
- Wody stojące i płynące w naszej miejscowości- wycieczka nad 
staw, jezioro i strugę. Obserwacja wód stojących i płynących- w 
najbliższej okolicy. 
- Zaznaczanie na wzorach map regionu największych rzek i 
wpisanie ich nazw. 
- Wycieczka na teren parku krajobrazowego. Zasady zachowania na 
terenach chronionych prawem. 
- Nazywanie rezerwatów i parków krajobrazowych w regionie. 
- Wykonanie pracy plastycznej: „To miejsce mnie zachwyciło”. 
 

2 
i 4 

zajęcia 
poza 
klasą 

szkolną 
oraz 

wyciecz
ka 

(jednod
niowa- 
7 godz.) 

 
 
 
- Stosuje w wypowiedziach pisemnych 
zdobyte informacje. 
- Wyróżnia warstwową budowę lasu w 
najbliższej okolicy. 
- Rozpoznaje charakterystyczne rośliny, 
owady, ptaki i ssaki żyjące w najbliższym 
lesie. 
- Tworzy listę korzyści i niebezpieczeństw 
związanych z lasem. 
- Odtwarza piękno lasu, stosując elementy 
form plastycznych. 
- Rozpoznaje staw, jezioro, strugę. 
- Wymienia nazwy największych rzek 
regionu. 
- Wskazuje na mapie największe rzeki 
regionu. 
 
- Wymienia nazwy rezerwatów i parków 
krajobrazowych w regionie. 
- Rozumie znaczenie ochrony środowiska i 
zmniejszania ingerencji człowieka w 
przyrodę. 
 
 

 
 
 
Zainteresowanie 
kulturą, tradycjami 
najbliższej okolicy. 
Wykazywanie szacunku 
do dorobku 
kulturowego swojej 

5. Tradycja i 
współczesność 
 
- Zabytki (cmentarz, 
kościół, przydrożne figury i 
krzyże, szkolna izba 
regionalna, przydomowe 
skanseny). 
 

 
 
 
- Wycieczka po miejscowości w celu zdobycia informacji na temat 
zabytków znajdujących się na jej terenie (nauczyciel –przewodnik). 
Wartość obiektów jako dobro wspólne, które należy szanować. 
 
 
 

10 
i 

wycieczka 

(2-3) 

 
 
 
- Rozumie wartość obiektów zabytkowych 
jako dobra wspólnego, które należy 
szanować. 
- Wskazuje zabytkowe obiekty na terenie 
miejscowości. 
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Cele kształcenia i 
wychowania Treści  nauczania Sposób realizacji Liczba 

godzin Przewidywane osiągnięcia ucznia 

miejscowości. 
 
 
 
 
Zapoznanie z 
tradycjami w 
miejscowości (regionie). 
 
 
Wykazywanie się 
poprawnym 
zachowaniem wobec 
innych ludzi w różnych 
sytuacjach. 
 
 
 
 
Nabywanie umiejętności 
przybierania właściwych 
postaw wobec 
rówieśników i dorosłych. 

 
 
 
 
 
- Nasza wieś w XX wieku i 
obecnie. Zmiany jakie w 
niej zachodzą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Wzajemne kontakty i 
pomoc sąsiedzka 
(rówieśnicy, starsi, 
niepełnosprawni, 
potrzebujący pomocy). 

- Próba redagowania sprawozdania z odbytej wycieczki. 
 
- Turniej klasowy pt. "Czy znasz zabytki swojej miejscowości?". 
 
 
- Opracowanie pytań przeznaczonych do najstarszych mieszkańców 
miejscowości pod kierunkiem nauczyciela (burza mózgów) w celu 
uzyskania wiadomości o życiu ludzi względnie wsi w czasach 
nieznanych dzieciom. Wywiad z jednym z najstarszych 
mieszkańców wsi. 
- Redagowanie zaproszenia do wybranego mieszkańca wsi na lekcję 
z prośbą o udzielenie wywiadu. 
- Redagowanie podziękowania za udzielenie wywiadu. 
- Konkurs plastyczny na najładniejsze zaproszenie i podziękowanie 
(najładniejsze prace trafią do osoby udzielającej wywiad). Elementy 
zdobnicze powinny zawierać akcent cechujący miejscowość. 
- Nazywanie typowych zawodów mieszkańców miejscowości. 
Odwiedzanie, np. gospodarstwa rolnego, sklepu, poczty, biblioteki, 
wywiad z sołtysem wsi. 
- Umieszczanie na planie miejscowości miejsc zamieszkania 
kolegów i najbliższych sąsiadów. 
 
 
 

- Próbuje redagować sprawozdanie w 
oparciu o odbytą wycieczkę. 
- Rozróżnia poznane obiekty zabytkowe. 
- Umie współpracować w grupie przy 
opracowaniu tematu. 
- Opowiada o dawnych zajęciach ludzi, 
ulubionych zabawach, gustach kulinarnych, 
stylu życia, itp. 
 
 
- Zna zasady dobrego wychowania (umie 
zaprosić, podziękować). 
 
- Projektuje elementy zdobnicze z 
wykorzystaniem cech swojej miejscowości. 
 
- Wie, jakie zawody dominują wśród 
mieszkańców miejscowości. 
- Jest otwarty na potrzeby innych ludzi. 
- Zna kolegów i sąsiadów z najbliższego 
otoczenia oraz ich miejsce zamieszkania. 

 
 
 
Rozwijanie szacunku 
wobec gwary 
regionalnej. 
 
 
 
 
 
 

6.  Folklor regionu 
 
- Utwory literackie, 
muzyczne (przysłowia, 
przyśpiewki, baśnie 
związane z miejscowością i 
regionem). 
 
 
 
 
 

 
- Wykorzystanie przysłów, przyśpiewek w zabawach rytmicznych i 
muzycznych. 
- Słuchanie baśni pochodzących z regionu. 
- Opowiadanie baśni. Wyjaśnianie słów gwarowych (np. kraśniak-
krasnoludek, piechty-pieszo, paplón-gaduła, knap-chłopak). 
- Wykonanie obrazów do usłyszanych baśni. ("Bajki kociewskie" 
B.Janowicz) 
- Tworzenie innego zakończenia baśni z użyciem wybranego 
słownictwa gwarowego. 
 
 

6  
- Wykorzystuje w zabawach przysłowia i 
przyśpiewki regionalne. 
 
- Rozumie znaczenie słów gwarowych. 
 
- Zna 2,3 baśnie związane z regionem. 
- Stosuje w pracach pisemnych wybrane 
słownictwo gwarowe. 
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Cele kształcenia i 
wychowania Treści  nauczania Sposób realizacji Liczba 

godzin Przewidywane osiągnięcia ucznia 

 
Zainteresowanie sztuką 
ludową regionu. 
 
 
 
 
 

- Sztuka ludowa regionu 
(rzeźba, haft). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Prezentowanie przyniesionych do klasy bukietów z polnych 
kwiatów. Nazywanie rodzajów kwiatów np. (rumianek, chaber, 
ostróżka, mak, oset) 
- Obserwacja wytworów artystów ludowych (serwetek, ręczników, 
poduszek) i odszukanie w nich kwiatów przyniesionych z pól i łąk. 
- Wyodrębnienie kolorów występujących w hafcie 
charakterystycznych dla regionu. 
- Kolorowanie motywów haftu regionalnego (czarno- białe kopie). 
- Odrysowanie szablonów motywów kwiatowych występujących w 
hafcie regionalnym. 
- Komponowanie ornamentu na zakładkę z wyciętych szablonów. 
- "Pamiątka z regionu" - malowanie na płótnie farbami 
(wykorzystanie motywu regionalnego). 

- Zna nazwy polnych kwiatów: (np. 
rumianek, chaber, ostróżka, mak, oset). 
- Rozróżnia kwiaty przyniesione z łąk i pól 
na podstawie zdjęć. 
 
- Rozróżnia kolory haftu regionalnego. 
- Stosuje właściwe kolory dla haftu 
regionalnego w motywach regionalnych. 
 
- Stosuje motywy regionalne w pracach 
plastycznych, np. na zakładkach, obrazach 
dekoracyjnych. 
 

 
 
 
Zainteresowanie 
zwyczajami i tradycją 
własnego regionu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapoznanie z 
tradycjami 
świątecznymi w 
regionie. 
 
 

7. W zgodzie z tradycją 
 
- Boże Narodzenie w 
naszym regionie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Przy wielkanocnym stole. 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Zbieranie informacji na temat zwyczajów, obrzędów i tradycji 
świątecznych od najbliższych, np. 
 
    Boże Narodzenie: 
- Nazywanie najważniejszych elementów wigilijnego stołu. 
Umieszczanie ich nazw na szkicu przedstawiającym stół (np. biały 
obrus, siano, opłatek, dania wigilijne: karp w galarecie, barszcz, 
kluski z makiem, pierogi z kapustą). 
- Strojenie choinki. Wyjaśnienie gwarowych nazw niektórych 
ozdób, np. łańcuszek- ketka, anioł- annioł, cukierek- bómbón, 
ozdóbka- cacko. 
- Opis świątecznego drzewka z wykorzystaniem gwarowych nazw 
niektórych ozdób. 
 
    Wielkanoc: 
- Nazywanie obrzędów i zwyczajów związanych z Wielkanocą 
(palmy wielkanocne, święconka, barwienie jaj, baranek z masła, 
szukanie "zajączka", chodzenie po dyngusie, „Boże rany”). 
- Wykonanie tradycyjnych ozdób na stół wielkanocny. 
- Barwienie jaj (np. wykonywanie regionalnych kraszanek z 

10  
 
 
- Opowiada o tradycjach, obyczajach 
związanych ze świętami oraz o 
uczestniczeniu w nich swojej rodziny. 
 
- Zna nazwy gwarowe wybranych ozdób 
choinkowych. 
- Stosuje w wypowiedzi pisemnej 
opracowane słownictwo gwarowe. 
 
 
 
 
 
 
 
- Zna obrzędy i zwyczaje Wielkanocne. 
- Wyjaśnia na czym polegają poszczególne 
obrzędy i zwyczaje. 
- Potrafi wykonać regionalną kraszankę. 
- Potrafi udekorować wielkanocny stół. 
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Cele kształcenia i 
wychowania Treści  nauczania Sposób realizacji Liczba 

godzin Przewidywane osiągnięcia ucznia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wdrażanie do 
uczestnictwa w życiu 
kulturalnym 
miejscowości (regionu). 
 
Zainteresowanie 
dorobkiem 
regionalistów (pisarzy, 
poetów). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Zwyczaje, obrzędy, 
obyczaje w kalendarzu 
regionalnym (karnawał, 
topienie zimy, szukanie 
zielonego gaika, dożynki, 
andrzejki). 
- Sylwetki wielkich 
regionalistów (twórcy 
literatury dla dzieci). 
 

wykorzystaniem naturalnych sposobów barwienia – marchew, łuski 
cebuli, kwiat rumianku itp.). 
- Dekorowanie stołu wielkanocnego: "Na wielkanocnym stole" 
(obrus haftowany koloru błękitnego, kremowego, rzadziej białego, 
koszyk z kraszankami i kokoszką, figura baranka (z cukru, 
czekolady, marcepana, dawniej z masła), pleciony koszyk do 
święconki z rzeżuchą, sianem bądź świeżym mchem ozdobiony 
gałązkami bukszpanu (stoi w centralnym miejscu stołu), 
wielkanocny bukiet: ulistnione gałązki brzozy oraz kwitnącej 
wierzby i leszczyny umieszczone w ludowej ceramice). 
- Wpisywanie na schemacie koszyka nazw potraw-symboli 
święconki (chleb, jajko, sól, wędlina, ser, chrzan, ciasto). 
- Udział w imprezach środowiskowych organizowanych przez 
szkołę, np. wykonanie słomianej kukły i marsz w hałaśliwym 
orszaku żegnającym zimę. 
 
 
- Recytacja wierszy pisanych gwarą w czasie uroczystości 
szkolnych. 
- Udział w konkursach recytatorskich poświęconych poezji 
regionalnej. 
- Zorganizowanie wystawki książek dla dzieci autorstwa pisarzy 
regionalistów. 
 

- Wymienia tradycje dotyczące 
wielkanocnego stołu, np. haftowany obrus, 
koszyk z kraszankami, figura baranka, 
wielkanocny bukiet. 
- Zna nazwy 7 potraw stanowiących 
święconkę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Rozumie terminy: dożynki, andrzejki. 
- Potrafi opowiedzieć o 2, 3 zwyczajach 
ludowych. 
 
 
- Recytuje utwory pisane gwarą. 
- Rozróżnia tekst pisany gwarą i językiem 
literackim. 
 
- Potrafi opowiedzieć o twórczości pisarzy 
pochodzących z regionu. 
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PROGRAM EDUKACJI REGIONALNEJ 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DZIEDZICWO KULTUROWE W REGIONIE 
SZKOŁA PODSTAWOWA 
II ETAP KSZTAŁCENIA 

KLASY IV - VI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 17 

Cele edukacyjne Materiał nauczania Procedury osiągania celów Opis osiągnięć ucznia Liczba 
godzin Przedmioty 

 
 
Dostrzeganie znaczenia 
rodziny w życiu 
człowieka, własnej w niej 
roli.  
Poznanie nazw stopni 
pokrewieństwa w 
rodzinie. 

1. Mój dom i domownicy 
 
- stopnie pokrewieństwa w rodzinie 
- drzewo genealogiczne źródłem wiedzy 

o rodzinie ( historia rodziny i związki 
pokrewieństwa) 

- pochodzenie rodziny, tradycje, 
pamiątki rodzinne, albumy 

- podział obowiązków w rodzinie 
- dbałość o dom i obejście 

 
 
-Nazywanie poszczególnych członków 
rodziny, wykonanie szkicu drzewa 
genealogicznego (do pradziadków 
włącznie). 
-Prezentowanie albumów rodzinnych ze 
zdjęciami 
-Ustalenie listy obowiązków 
poszczególnych członków rodziny. 
-Wywiad z babcią lub dziadkiem na 
temat tradycji rodzinnych. 

 
 
-Nazywa stopnie pokrewieństwa 
w rodzinie. Wymienia swoich 
przodków do pradziadków 
włącznie. Stosuje pojęcie drzewo 
genealogiczne. 
-Układa listę obowiązków 
poszczególnych członków 
rodziny.  
-Przeprowadza i poprawnie 
zapisuje wywiad dotyczący 
tradycji rodzinnych. 

        6  
 

lekcja 
wychowawcza, j. 
polski, historia, 

przyroda 

 
 
Rozbudzanie szacunku 
dla symboli szkolnych  i 
patrona szkoły. 
Poznanie praw i 
obowiązków uczniów. 
Uświadomienie 
konieczności 
pielęgnowania i 
przechowywania dóbr 
materialnych 
stanowiących dziedzictwo 
kulturowe. 
  
 
 

1. Szkoła i koledzy 
 
- symbole szkolne ( hymn, logo, 

sztandar) 
- prawa i obowiązki uczniów i 

dyżurnych 
- szkoła dawniej i dziś, zasłużeni 

nauczyciele 
- patron szkoły, jego życie i działalność 
- szkolna izba regionalna małym 

muzeum ( formy ochrony zabytków) 

 
 
-Obserwacja kolorystyki i elementów 
logo i sztandaru.  
-Śpiewanie hymnu szkolnego. 
 -Prezentacja zdjęć, obrazów i rozmowa 
na temat szkoły dawniej i dziś.  
-Prezentacja sylwetek nauczycieli 
zasłużonych dla szkoły. 
-Samodzielne gromadzenie informacji z 
książek, broszur i czasopism na temat 
patrona. 
-Wycieczka „Śladami  patrona”.  
–Wykonanie planu i makiety szkoły i 
terenu przyszkolnego.  
-Zwiedzenie izby regionalnej. 
Wyjaśnienie terminów: wystawa, 
eksponat, metryczka. Prezentacja 
metryczek i sposobu ich wypełniania. 
Wykonywanie metryczek dla eksponatów 
przyniesionych przez uczniów lub 
wybranych z izby regionalnej.  
-Przygotowanie wystawy klasowej na 
określony temat np. dawna szkoła, ginące 

 
 
-Odtwarza z pamięci hymn 
szkoły, symbolikę sztandaru,  
logo.  
-Wymienia podobieństwa i 
różnice między szkołą dawną a 
współczesną.  
-Wymienia nazwiska 
zasłużonych nauczycieli 
-Objaśnia kim był patron szkoły, 
wymienia najważniejsze fakty 
dotyczące jego życia i 
działalności.  
-Wykona w zespole makietę 
szkoły i terenu przyszkolnego.  
-Stosuje terminy: eksponat, 
metryczka. Samodzielnie 
wykonuje metryczkę wybranego 
eksponatu. Potrafi wymienić 
nazwy kilku eksponatów  z izby 
regionalnej i wyjaśnić ich 
przeznaczenie.  
-Gromadzi pamiątki do 

12 
i 

wycieczka 
( jedno- 
dniowa) 

 
 

 
 

lekcja 
wychowawcza, 
sztuka, historia, 

technika 
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zawody itp. 
 

szkolnego muzeum. Dokonuje 
doboru i selekcji materiału do 
wystawy tematycznej.  
-Układa wypowiedź  na temat 
wystawy , dokonuje próby jej 
oceny 

  
Poznanie historii i legend 
związanych z własną 
miejscowością. 
Rozumienie związku 
między historią 
miejscowości a historią 
regionu i kraju. 
Wskazywanie cech 
własnego krajobrazu oraz 
zależności między 
środowiskiem 
przyrodniczym  i ludźmi 
w nim mieszkającymi. 
Kształtowanie 
emocjonalnej więzi z 
miejscem zamieszkania. 
Wskazywanie piękna 
lokalnego krajobrazu. 

3. Moja miejscowość i jej 
walory 

 
- najważniejsze wydarzenia z historii 

miejscowości i ich związek z historią 
regionu, kraju 

- geneza nazwy miejscowości 
- legendy dotyczące miejscowości 
- zmiany przestrzenne w krajobrazie i 

zagospodarowaniu terenu własnej 
miejscowości w ciągu ostatnich 50 lat 

- walory miejscowości 
 

 
 
-Gromadzenie wiadomości na temat 
przeszłości miejscowości, jej zabytków.  
-Tworzenie kalendarium swojej 
miejscowości.  
-Ukazanie związków między dziejami 
miejscowości a historycznymi 
wydarzeniami z dziejów regionu i Polski.  
-Czytanie informacji na temat 
pochodzenia nazwy miejscowości.  
-Układanie legend dotyczących  np.  
nazwy miejscowości albo elementów 
krajobrazu – jeziora, strumyka,  
pagórków itp. 
-Spacer po własnej miejscowości 
Obserwacja elementów krajobrazu  
szkicowanie jego elementów oraz 
redagowanie opisu.  
-Ustalenie listy korzystnej działalności 
człowieka dla środowiska własnej 
miejscowości i niekorzystnych zmian 
spowodowanych jego działalnością w 
ciągu ostatnich 50 lat.  
-Ocena zmian pod kątem ochrony 
środowiska jakich dokonali mieszkańcy  
w   środowisku najbliższej okolicy.  
-Przedstawienie ciekawostek 
przyrodniczych (pomniki przyrody, 
rezerwaty) – zajęcia w plenerze 
-Konkurs fotograficzny „Najpiękniejsze 
zakątki naszej okolicy”. 

 
 
-Porządkuje chronologicznie 
wydarzenia związane z historią 
swej miejscowości.  
 
 
-Dostrzega związek dziejów 
miejscowości z dziejami regionu, 
kraju.  
 
-Wyjaśnia pochodzenie nazwy 
miejscowości 
-Redaguje legendy związane z 
miejscowością.  
 
-Wymienia  naturalne i sztuczne 
elementy własnego krajobrazu.  
Dokonuje literackiego  opisu 
krajobrazu.  
-Wymienia przykłady korzystnej 
działalności człowieka w 
najbliższym środowisku (np. 
budowa oczyszczalni ścieków, 
zalesienie nieużytków) oraz 
przykłady niekorzystnych zmian.  
-Wskazuje najpiękniejsze zakątki 
miejscowości i uzasadnia swój 
wybór.  
 -Potrafi zachęcić do odwiedzenia 
swej miejscowości. Przygotowuje 
plakat 

10 
i 

spacer 
(2 godz.) 
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Poznanie środowiska 
geograficznego regionu.  
Kształtowanie szacunku 
dla dorobku 
ekonomicznego regionu. 
Ukazanie wkładu  w 
dorobek gospodarczy 
kraju. 

4. Moja Mała Ojczyzna – 
Kociewie 
 
- znaczenie terminów: ojczyzna i „mała 

ojczyzna” 
- pochodzenie nazwy regionu 
- położenie,  granice i regiony 

sąsiadujące  
- krainy geograficzne na terenie 

regionu, ich charakterystyka 
- cechy krajobrazu krain geograficznych 

regionu (Wysoczyzny Świeckiej, 
Borów Tucholskich, Pojezierza 
Starogardzkiego) 

- rola regionu w rozwoju gospodarczym 
kraju (gałęzie przemysłu, znane 
zakłady przemysłowe). 

 
 
-Wyjaśnienie terminów: ojczyzna i „mała 
ojczyzna”.  
-Czytanie informacji na temat 
pochodzenia nazwy „małej ojczyzny”  
-Wskazywanie na mapie Polski regionu i 
sąsiadujących z nim regionów, a na 
mapie regionu krain geograficznych, 
miast, rzek, jezior. 
-Omawianie wybranych krain 
geograficznych położonych na terenie 
regionu z uwzględnieniem: 
ukształtowania terenu, przeszłości 
geologicznej, roślinności i zwierząt  tu 
występujących.  
 -Wykonanie portfolio: „Mój region”. 
-Gromadzenie wiadomości na temat 
rozwijającego się tu przemysłu i 
zakładów przemysłowych   
-Projektowanie trasy wycieczki po 
regionie.  

 
 
-Rozumie i stosuje terminy: 
ojczyzna i „mała ojczyzna” 
-Potrafi wyjaśnić znaczenie i 
pochodzenie nazwy regionu 
(Kociewie).  
-Wskazuje na mapie Polski swój 
region i z nim  sąsiadujące 
regiony. Wskazuje na mapie 
regionu leżące tam miasta, rzeki, 
jeziora i krainy geograficzne. -
Wymienia charakterystyczne  
elementy krajobrazu regionu ( np. 
pagórki, jeziora rynnowe, lasy 
sosnowe, itp.) 
 
-Gromadzi informacje na temat 
przemysłu w regionie (np. z 
przewodników turystycznych, 
encyklopedii, Internetu, in. 
źródeł).  

10  
 

język polski, 
historia, przyroda, 

lekcja 
wychowawcza, 

sztuka. 

 
 
Uświadomienie istnienia 
podziału ludności na 
podgrupy. Poznanie cech 
nowoczesnego i 
tradycyjnego 
gospodarstwa oraz 
typowych upraw  w  
regionie. Kształtowanie 
poszanowania dla pracy 
rolnika. Poznawanie 
słownictwa gwarowego 
dotyczącego 
gospodarstwa rolnego i 
stroju ludowego. 
Poznanie haftu 

5. Ludność i jej zajęcia 
 
- podział ludności na podgrupy (dawniej 

i dziś) 
- pochodzenie mieszkańców regionu, 

związek migracji ludności z historią 
regionu, kraju 

- zajęcia ludzi dawniej i dziś 
- w gospodarstwie rolnym ( cechy 

nowoczesnego i tradycyjnego 
gospodarstwa, elementy 
architektoniczne charakterystyczne dla 
dawnego budownictwa regionu) 

- związek gleb z rozmieszczeniem 
upraw 

- strój ludowy (nazwy gwarowe 
elementów stroju ) 

 
 
-Zebranie informacji na temat 
pochodzenia i osadnictwa mieszkańców 
regionu, związku migracji ludzi z 
dziejami regionu i kraju.  
-Wskazywanie na mapie terenu 
zamieszkania poszczególnych grup 
ludności.  
 
-Rozmowa na temat dawnych zajęć 
ludności. Wykonanie ilustracji pt. 
„Ginące zawody”.  
-Wycieczka do nowoczesnego 
gospodarstwa rolnego oraz muzeum 
etnograficznego ( np. w Toruniu) lub 
skansenu (np. we Wdzydzach 

 
 
-Omawia wpływ wydarzeń 
historycznych na osadnictwo 
ludności.  
 
 
-Wymienia nazwy podgrup 
ludności zamieszkujących region 
i wskazuje na mapie ich miejsce 
zamieszkania.  
-Wymienia dawne zajęcia (np. 
rybołówstwo, plecionkarstwo 
itp.). 
-Porównuje nowoczesne i 
tradycyjne gospodarstwo rolne.  
-Posługuje się słownictwem 

10 
i 

wycieczki 
(3 godz., 
jedno – 
dniowa) 
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regionalnego. - nazwy gwarowe narzędzi, 
pomieszczeń gospodarskich 

Kiszewskich). Obserwacja zabudowy 
gospodarstw, maszyn, narzędzi.  
-Przeprowadzenie przez uczniów ankiety 
wśród miejscowych rolników na temat 
gleb, rodzajów upraw i hodowli oraz 
omówienie jej wyników.  
 
-Wykonanie makiety  dawnego 
gospodarstwa rolnego.  
-Tworzenie słownika gwarowego wokół 
tematu: „Gospodarstwo rolne”   
-Wskazywanie i nazywanie elementów 
stroju ludowego za pomocą słownictwa 
literackiego i gwarowego. Opisywanie 
stroju ludowego.  

gwarowym nazywającym 
przedmioty, narzędzia, 
pomieszczenia gospodarskie.  
-Wymienia najczęściej 
występujące rodzaje gleb, 
uprawy i hodowle w najbliższej 
okolicy, wykazuje zależności 
między typem gleby a produkcją 
rolną 
-Wykonuje w zespole makietę 
dawnego gospodarstwa rolnego. 
 
 
-Nazywa elementy stroju 
ludowego, korzystając ze 
słownictwa literackiego i 
gwarowego.  

 
 
Kształtowanie 
emocjonalnej więzi z 
otaczającą przyrodą. 
Dostrzeganie walorów 
najbliższego środowiska 
przyrodniczego. 
Uświadomienie zagrożeń 
tego środowiska  i 
poznanie form jego 
ochrony. Poznanie 
wpływu przyrody na 
sztukę ludową na 
przykładzie haftu. 
Dostrzeganie  
odmienności haftów 
poszczególnych regionów. 
 
 

6. W świecie roślin i zwierząt 
 
- charakterystyczne rośliny i zwierzęta 

na polu, łące, w lesie w naszej okolicy 
- przyczyny i skutki zanieczyszczenia 

lokalnego środowiska 
- różne formy ochrony przyrody 

regionu: parki narodowe, rezerwaty, 
parki krajobrazowe, obszary 
chronionego krajobrazu, użytki 
ekologiczne, stanowiska 
dokumentacyjne 

- chronione gatunki roślin i zwierząt 
występujących w naszej okolicy 

- przykłady roślin leczniczych 
występujących w najbliższej okolicy 

- haft kociewski , jego kolorystyka i 
elementy roślinne 

 
 
 
-Rozpoznawanie  na podstawie 
obserwacji roślin i zwierząt w  
najbliższym otoczeniu . Wykonanie 
gazetki ściennej „Rośliny i zwierzęta 
chronione z naszego najbliższego 
otoczenia) 
-Rozpoznawanie na podstawie obserwacji 
w terenie roślin leczniczych 
 
-Opis literacki wyglądu wybranej rośliny.  
-Wycieczka do parku krajobrazowego ( 
Wdeckiego Parku Krajobrazowego lub 
Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej 
Wisły). Obserwacja lasów występujących 
w regionie.  
-Wywiady z ludźmi profesjonalnie 
związanymi z przyrodą.  
-Precyzowanie znaczenia wyrazów: park 
krajobrazowy, park narodowy, rezerwat, 

 
 
-Rozpoznaje i nazywa  rośliny   
(8-10)    i   zwierzęta 
 (5-6) występujące w najbliższym 
otoczeniu. Wskazuje miejsca ich 
występowania w swojej okolicy.  
-Potrafi rozpoznać i wymienić 
nazwy 5,6 roślin leczniczych 
rosnących w najbliższej okolicy. 
-Dokonuje literackiego opisu 
wybranej rośliny.  
-Charakteryzuje lasy okolicy, 
nazywa ich rodzaje np. grądy, 
buczyny, bory. Wymienia 
zdrowotne znaczenie lasów. 
 -Uzasadnia, dlaczego niektóre 
rejony przyrodnicze regionu 
zostały objęte ochroną. Potrafi 
opowiedzieć o  parku 
krajobrazowym (rezerwacie, 
parku narodowym) znajdującym 

10 
i 

wycieczka 
(jedno – 
dniowa) 
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obszar chronionego krajobrazu, użytki 
ekologiczne, stanowisko 
dokumentacyjne.  
-Prezentacja elementów roślinnych 
występujących w hafcie kociewskim,   
rozpoznawanie i nazywanie tych 
elementów.  
-Wykonanie serwetki z elementem haftu 
regionalnego 
-Przygotowanie i przeprowadzenie 
konkursu pt. „Igłą malowane” 

się najbliżej jego miejsca 
zamieszkania.  
-Rozpoznaje haft własnego 
regionu wśród innych, potrafi 
wymienić kolory i elementy w 
nim występujące.  

 
 
Zebranie informacji na  
temat miast regionu, ich 
historii, osiągnięć, 
zabytków. Poznanie 
legend ludowych. 
Rozumienie znaczenia 
prasy lokalnej jako 
źródła informacji o 
regionie.  
 

7. Miasta naszego regionu 
 

- położenie geograficzne największych 
miast regionu (Tczew, Starogard 
Gdański, Pelplin, Świecie, Gniew) 

- najważniejsze wydarzenia z dziejów 
miast , ich związek z dziejami Polski 

- zabytki i muzea znajdujące się na 
terenie „małej ojczyzny” 

- znane postacie historyczne związane z  
naszym regionem  

- znaczenie kulturalne  największych 
miast regionu 

- herby miast i legendy z nimi związane 
- czasopisma lokalne jako źródło 

informacji o regionie 
 

 
 
-Wskazywanie miast na mapie regionu i 
Polski.  
-Sporządzanie notatek dotyczących 
najważniejszych wydarzeń z dziejów 
miast oraz zabytków i muzeów w nich się 
znajdujących na podstawie encyklopedii i 
przewodników turystycznych.  
-Prezentowanie postaci historycznych 
związanych z regionem (np. św. 
Wojciech, Fryderyk Chopin, Józef 
Wybicki).  
-Obserwacja herbów miast regionu 
(kolorystyki i elementów).  
-Opis herbu miasta powiatowego. 
-Projekt herbu własnej miejscowości 

 
-Czytanie i opowiadanie legend 
wyjaśniających powstanie np.  
miejscowości, herbów miast 
-Wykonanie folderu wybranego miasta 
regionu.  
 
-Czytanie prasy lokalnej, wyszukiwanie 
informacji na podany temat (wizyta w 
bibliotece) 

 
 
-Wskazuje miasta regionu na 
mapie.  
-Wciela się w postać 
przewodnika i dokonuje  krótkiej 
prezentacji  wybranego miasta 
regionu, jego zabytków.  
 
-Wymienia postaci historyczne 
związane z regionem. 
 
-Rozpoznaje herby miast regionu. 
Rozumie znaczenie herbu miasta. 
-Projektuje herb własnej 
miejscowości.  
-Opowiada legendę związaną  z 
regionem. 
 
-Wykonuje folder wybranej 
miejscowości. Zna kulturalne   
znaczenie miast regionu w kraju.   
-Wymienia przykłady prasy 
lokalnej (tygodniki, miesięczniki, 
kwartalniki) i miejsca ich 
ukazywania się. 

12 
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Poszanowanie tradycji i 
zwyczajów własnego 
regionu. Dostrzeganie 
podobieństw i różnic 
dotyczących zwyczajów 
własnego i innych 
regionów. Aktywne 
uczestnictwo w 
dorocznych zwyczajach.  

8. W kręgu tradycji 
 

- zwyczaj, obrzęd, tradycja 
- zwyczaje dożynkowe, andrzejkowe, 

bożonarodzeniowe, wiosenne, 
wielkanocne charakterystyczne dla 
regionu (dawniej i dziś) 

- przysłowia, porzekadła ludowe 
- potrawy regionalne wykonywane z 

okazji Bożego Narodzenia, 
Wielkanocy 

 

 
 
-Wyjaśnienie terminów na podstawie 
„Słownika języka polskiego”: 
zwyczaj, obrzęd, tradycja.  
-Wykonywanie wystroju klasy 
dostosowanego do święta.  
-Inscenizowanie obrzędu dożynkowego. 
Wykonanie „pępka”. -Wieczór 
andrzejkowych wróżb.  
-Wykonywanie  strojów i przygotowanie 
inscenizacji pochodu kolędników. 
Ubieranie choinki w tradycyjne ozdoby  
ludowe. Śpiewanie pastorałek ludowych. 
Redagowanie życzeń z okazji świąt oraz 
zaproszeń na uroczystości szkolne. 
Wigilia klasowa.  
-Wygłaszanie przysłów, porzekadeł   
związanych z kalendarzem 
chrześcijańskim.  
-Topienie zimy wykonanej przez 
uczniów.  
-Pokaz wykonania palmy wielkanocnej. 
Malowanie jajek zgodnie z regionalnymi 
zwyczajami. -Spotkanie ze starszą osobą, 
opowiadającą o dawnych zwyczajach 
wielkanocnych.  
-Konkurs „Czy znasz zwyczaje 
regionalne?” 

 
 
-Rozumie i stosuje terminy: 
zwyczaj, obrzęd, tradycja.  
-Potrafi wykonać „pępek” 
dożynkowy.  
-Wymienia tradycyjne ozdoby 
choinkowe, ich nazwy 
regionalne. 
-Wygłasza krótkie teksty 
gwarowe  wypowiadane przez 
kolędników.  
-Redaguje zaproszenia na 
uroczystości szkolne oraz 
życzenia z okazji świąt. 
 -Wymienia potrawy 
przygotowywane z okazji Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy.  
-Wykonuje kukłę symbolizującą 
zimę, palmę wielkanocną.  
-Opisze sposoby przygotowania  
w regionie pisanki, kraszanki.  
-Objaśnia znaczenie słyszanych 
przysłów, porzekadeł ludowych.  
-Wymienia przykłady zwyczajów 
ludowych własnego regionu oraz 
ogólnopolskich. 
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 Poznanie twórców 
ludowych i przykładów 
ich dorobku literackiego. 
Uświadomienie 
funkcjonowania gwary 
jako odmiany języka 
ogólnego. Kształtowanie 
emocjonalnego stosunku 
z własnym regionem, 
dumy z osiągnięć jego 
mieszkańców. 
Poznanie form twórczości 
ludowej 
charakterystycznej dla 
regionu ( Kociewia). 
Uświadomienie 
różnorodności tych form. 

9. Kultura ludowa i sławni 
mieszkańcy regionu ( Kociewia) 
 
- gwara i język ogólnopolski 
- osobliwości naszego języka (np. 

słownictwo, formy gramatyczne, ) 
- twórcy  i ich dzieła: Bernard Janowicz 

(bajki), Roman Landowski ( wiersze i 
artykuły prasowe), Bolesław Eckert 
(fragmenty powieści)  

- formy twórczości ludowej: 
hafciarstwo, plecionkarstwo, rzeźba, 
malarstwo na szkle, kowalstwo  

- sylwetki znanych twórców (np. Z. 
Bukowski – rzeźbiarz, M. Wespowa, 
M. Garnysz – hafciarki) 

- instrumenty ludowe: diabelskie 
skrzypce, burczybas, akordeon 

 
 
 
-Wyjaśnienie terminów: gwara, język 
ogólnopolski.  
-Tworzenie słownika regionalnego wokół 
wybranego tematu. 
-Czytanie utworów zapisanych gwarą ( 
bajek, wierszy, fragmentów prozy ) i w 
języku literackim. Konkurs recytatorski . 
  
-Spotkanie z twórcą ludowym – pisarzem 
lub poetą.  
-Próby literackie uczniów, układanie  
tekstów na temat „Moja mała ojczyzna”. 
Ilustrowanie własnych utworów.  
-Obserwacja wytworów twórców 
ludowych w muzeum etnograficznym lub 
spotkanie z  twórcą ludowym.  
-Wycieczka na jarmark kociewski.  
-Redagowanie sprawozdania z wycieczki.  
-Próby malowania na szkle, rzeźbiarstwa 
– wystawa prac uczniowskich.  
-Śpiewanie piosenek ludowych. 

 
 
 
-Stosuje terminy: gwara, język 
ogólnopolski.  
-Wymienia 2-3 znanych mu 
twórców ludowych, podaje 
przykłady ich utworów.  
-Objaśnia czytany lub słuchany 
tekst gwarowy. Podaje przykłady 
kilku słów gwarowych. 
-Recytuje utwór gwarowy 
(wiersz, gadkę). Wymienia 
przykłady form twórczości 
ludowej.  
-Wymienia nazwiska 2-3 
znanych twórców ludowych i 
dziedzinę ich działalności.  
-Śpiewa piosenkę ludową.  
-Wykonuje rysunek na szkle albo 
rzeźbę. 

      14 
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Cele edukacyjne Materiał nauczania Sposób realizacji – 
uporządkowanie dotychczasowej 

wiedzy ucznia o regionie 

Opis osiągnięć 
ucznia 

 

Liczba  
godzin 

Przedmioty 
nauczania 

Rozwijanie umiejętności 
dostrzegania złożoności 
związków przyczynowo – 
skutkowych między cechami 
– środowiska geograficznego 
a rozwojem regionu 
Doskonalenie różnorodnych 
form wypowiedzi ustnej i 
pisemnej: opisu środowiska 
geograficznego, 
sprawozdania. 

1.Położenie i zróżnicowanie 
przestrzenne elementów 
środowiska geograficznego 
regionu 
-charakterystyczne cechy 
krajobrazu regionu 

-wpływ środowiska geograficznego 
na rozwój regionu 
 
 
-położenie i granice regionu 
 
 
-pochodzenie nazwy regionu 

-Wycieczka po okolicy. Sporządzenie 
szkicu, fotografii, wykonanie albumu. 

-Gromadzenie słownictwa do opisu, 
opisywanie krajobrazu. 
-Określenie cech środowiska 
przyrodniczego determinujących rozwój 
regionu. 
-Określenie przestrzennego 
zagospodarowania regionu. 
-Sporządzenie szkicu mapy regionu lub 
miejscowości (z wykorzystaniem 
komputera). 

-Analiza słowotwórcza nazwy regionu 

-Poznanie hipotez dotyczących 
pochodzenia nazwy regionu. 

 

-Redaguje opis środowiska 
geograficznego okolicy. 

 
 
 
-Określa cechy środowiska 
geograficznego najbliższej 
okolicy i regionu oraz ich wpływ 
na rozwój regionu. 
 
-Określa położenie i granice 
regionu. 
 
-Dokonuje analizy słowotwórczej 
nazwy regionu. 
-Przedstawia hipotezy dotyczące 
pochodzenia nazwy regionu. 

10 
i 

wycieczka 
(jedno – 
dniowa) 

 
 
 
 
 

język polski, 
geografia, 
biologia, 

WOS, informatyka, 
historia 

Rozwijanie umiejętności 
określania roli i znaczenia 
regionu oraz jego związku z 
innymi regionami. 

Kształcenie umiejętności 
docierania do różnych 
źródeł informacji i 
integrowania zdobytej w 
ten sposób wiedzy. 

2.Rola regionu i jego związki z 
innymi regionami Polski 
-rola i znaczenie regionu w 
historii, kulturze i gospodarce 
kraju 
 
-informacje o regionie – 
wydawnictwa, czasopisma, 
Internet 
 
 
-strona www 

-Wycieczka do miejsc pamięci 
narodowej, muzeum, zakładu 
przemysłowego, rzemieślniczego, 
gospodarstwa rolnego. 
-Napisanie sprawozdania z wycieczki, 
rozprawki np. „Rola regionu ...” 
-Zapoznanie się z sylwetkami 
wybitnych twórców kultury w regionie ( 
Słownik sławnych mieszkańców). 
-Wyszukiwanie w książkach, 
czasopismach, sieci globalnej informacji 
o regionie. 
 
-Stworzenie strony www. 

-Sporządza sprawozdanie z 
wycieczki po regionie. 
-Redaguje rozprawkę o roli 
regionu, jego znaczeniu dla 
historii i współczesności kraju. 
 
-Redaguje słownik sławnych 
mieszkańców regionu. 
 
-Umiejętnie korzysta z 
wydawnictw, czasopism 
regionalnych. 
-Posługuje się Internetem w celu 
gromadzenia i rozpowszechniania 
informacji o regionie 
 

14 
i  

wycieczki 
(3 dni) 

 
 
 

język polski, 
historia, 

geografia, 
WOS, 

informatyka, 
religia 
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Kształcenie umiejętności 
określania miejsca 
człowieka w czasie 
historycznym, jego relacji z 
kręgiem kulturowym, 
przyrodą, społecznością 
lokalną, ojczyzną. 

3.Charakterystyka 
demograficzna i pochodzenie 
społeczności lokalnej 
-granice podregionów 
-nazwy podgrup 
mieszkańców regionu 
-pochodzenie i 
charakterystyka  ludności 
regionu 
-zajęcia typowe dla 
mieszkańców regionu 
dawniej i obecnie 
-regionalny strój, narzędzia i 
ich gwarowe nazwy 
 

 
 
 
-Umiejscowienie nazw podgrup 
ludności na mapie regionu. 

 

-Zapoznanie z pochodzeniem 
regionalnej społeczności w odniesieniu 
do historii Polski. 
-Charakterystyka demograficzna 
mieszkańców regionu. 
 
 
 
 
 
 
-Wycieczka do skansenu, muzeum 
regionalnego. 
-Sprawozdanie z wycieczki. 
-Wykorzystanie strojów ludowych 
podczas szkolnych i środowiskowych 
uroczystości. 

 
 
 
-Umiejscawia nazwy podgrup 
mieszkańców na mapie regionu. 

-Przedstawia pochodzenie 
regionalnej społeczności. 
 
-Dokonuje charakterystyki 
mieszkańców regionu pod 
względem: liczby ludności, płci, 
wieku, wykształcenia, 
wykonywanych zawodów. 
-Sporządza piramidę wieku 
ludności, diagram wskazujący 
procentowy udział ludności 
zatrudnionej w rolnictwie i poza 
rolnictwem itp. 
-Sprawnie posługuje się 
nazewnictwem gwarowym przy 
opisie stroju, narzędzi oraz zajęć 
ludności. 

12  
i 

wycieczka 
(1 dzień) 

 
 
 
 

język polski, 
historia, 

geografia, 
WOS, 
sztuka 

Rozwijanie i pogłębianie 
zainteresowań przeszłością 
regionu oraz zachodzącymi 
w niej procesami i 
wydarzeniami. 

Pogłębianie umiejętności 
powiązania dziejów regionu  
z dziejami Polski, Europy i 
świata. 

4. Historia regionu i jego 
najwybitniejsi przedstawiciele 
-elementy historii Polski w 
legendach naszych okolic 
 
 
 
 
 
 
-historia naszej miejscowości 
-historia naszej szkoły 
-sylwetka patrona szkoły 
-wybitne postacie naszego regionu 
– charakterystyka 

 
-Zapoznanie z legendami regionalnymi i 
ich związkiem z historią kraju 
(zaproszenie mieszkańców regionu). 

-Opracowanie zbiorku legend 
regionalnych. 
 
-Zapoznanie z historią miejscowości, 
szkoły, z sylwetką patrona (prezentacja 
w formie inscenizacji) 
-Wycieczka do miejsc związanych z 
historią miejscowości, regionu, kraju. 
-Spotkanie ze znanymi mieszkańcami 
regionu (pisarzami, twórcami kultury 

 
-Wyodrębnia elementy 
historyczne i fantastyczne w 
legendach regionu. 

-Samodzielnie tworzy legendę 
związaną z regionem, 
wykorzystując znane motywy. 
-Potrafi przedstawić związek 
historii regionu z historią kraju. 
-Redaguje opis sylwetki patrona 
szkoły. 
 
 
 

20 
i 

wycieczka 
(1 dzień) 

 
 
 

język polski, 
historia, 
lekcja 

wychowawcza, 
sztuka, 
WOS, 
religia 
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-historia regionu a historia Polski itd.). 
-Przeprowadzenie wywiadu, 
redagowanie charakterystyki twórcy 
kultury, postaci historycznej związanej z 
regionem. 

 
-Redaguje wywiad ze znanymi 
postaciami regionu. 

 
Kształcenie umiejętności 
sprawnego posługiwania się 
różnymi odmianami 
polszczyzny w zależności od 
sytuacji. 

Rozwijanie zainteresowania 
uczniów językiem jako 
składnikiem dziedzictwa 
kulturowego. 

5. Język regionalny, gwary i 
nazewnictwo regionalne, 
miejscowe nazwy, imiona  
i nazwiska 
-liryczne, epickie i dramatyczne 
teksty gwarowe 
 
 
 
-„przekładanie” utworów 
literackich z gwary na język 
literacki ( i odwrotnie 
 
 
-cechy gwary regionalnej 
 
 
 
 
-prasa regionalna 
 
 
 
 
 
 
-nazewnictwo typowe dla regionu, 
charakterystyczne nazwy 
miejscowe, imiona i nazwiska 

 
 
 
-Zapoznanie z różnorodnymi tekstami 
gwarowymi np. bajkami, legendami, 
utworami poetyckimi, przepisami 
kulinarnymi. 

-Ćwiczenia słownikowe i stylistyczne – 
zamiana języka gwarowego na literacki 
(i odwrotnie) z wykorzystaniem 
słowników gwarowych. 
-Określanie cech gwary regionu poprzez 
analizę tekstów oraz samodzielne 
dokonywanie nagrań wypowiedzi 
mieszkańców regionu. 
-Uczestniczenie w życiu kulturalnym 
regionu poprzez czytanie prasy 
regionalnej, uczestniczenie w 
regionalnych imprezach kulturalnych 
np. przeglądach teatrzyków szkolnych, 
dożynkach, regionalnych, dniach 
regionu, uroczystościach rocznicowych, 
konkursach np. wiedzy o regionie, 
recytatorskich, o tematyce przyrodniczej 
i ekologicznej, gazetek szkolnych. 
-Analiza słowotwórcza nazw 
gwarowych. 

 
 
 
-Swobodnie posługuje się gwarą 
regionu. 

 

 

 

-Dokonuje przekładu tekstu 
gwarowego na literacki (i 
odwrotnie) 

-Korzysta ze słowników gwary 
regionu. 

 

-Z zaangażowaniem zdobywa 
informacje o regionie w 
wydawnictwach, prasie 
regionalnej, Internecie. 

 

 
 

-Dokonuje analizy słowotwórczej 
nazw, imion i nazwisk. 
-Poprawnie zapisuje regionalne 
imiona, nazwiska, nazwy 
geograficzne. 
 

20  
 
 
 

język polski, 
geografia, 

informatyka 
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Rozbudzanie motywacji do 
czytania i rozwijanie 
umiejętności odbioru dzieł 
literackich. 
Uczenie istnienia w kulturze, 
głównie w jej wymiarze 
aksjologicznym. 
 

6.Dzieje kultury regionalnej, 
regionalne tradycje, zwyczaje, 
muzyka 
-obrzędy, zwyczaje, tradycje 
naszego regionu (opis, 
inscenizacja, wywiad, 
dyskusja) 
-regionalne pieśni, tańce 
-regionalna ornamentyka i 
symbolika 

 
 
 
-Zapoznanie z tradycjami, obyczajami, 
obrzędami regionalnymi, ich związkiem 
z kalendarzem świąt chrześcijańskich. 

-Nauka regionalnych pieśni, tańców, 
haftu. 
-Przeprowadzanie wywiadu z 
mieszkańcami regionu o 
charakterystycznych obrzędach i 
zwyczajach. 
-Inscenizowanie wybranych obrzędów 
np. wielkanocnych, wigilijnych, 
weselnych, dożynkowych, tradycji 
regionalnych, ich opis. 
-Przygotowanie charakterystycznych dla 
regionu elementów dekoracji, strojów.  
-Redagowanie życzeń i zaproszeń w 
języku gwarowym. 
 
-Dyskusja o celowości i sensie 
kultywowania tradycji i obrzędów w 
rodzinie, szkole, w lokalnym 
środowisku. 

 
 
 
-Wyjaśni znaczenie terminów: 
tradycja, obrzęd, zwyczaj. 
-Wymieni i opisze 
charakterystyczne dla regionu 
tradycje, obrzędy i zwyczaje, 
wyjaśni ich symbolikę i związek 
z kalendarzem świąt 
chrześcijańskich oraz historią 
regionu i kraju. 
-Wykonuje regionalne pieśni, 
tańce, haft. 
-Przeprowadza wywiad z 
mieszkańcami regionu o 
regionalnych zwyczajach i 
obrzędach. 
-Przygotowuje scenariusz 
szkolnej, środowiskowej 
uroczystości związanej z 
regionalnymi tradycjami i 
obrzędami. 
-Redaguje życzenia świąteczne, 
zaproszenie w języku gwarowym. 
-Potrafi poprowadzić dyskusję, 
przedstawić argumenty o 
celowości kultywowania tradycji 
i obrzędów. 

20  
 
 

język polski, 
historia, 
lekcja 

wychowawcza, 
sztuka, 
religia 

Pogłębienie i umocnienie 
postawy patriotyzmu. 

Rozwijanie umiejętności 
poszukiwania, 
wykorzystywania i 
przechowywania różnych 
informacji. 

7.Zabytki przyrody i 
architektury w regionie 
-zabytki kultury 
chrześcijańskiej 
-zabytki przyrody i kultury w 
regionie 
osobliwości naszego regionu 

 
 
-Wycieczka do najciekawszych miejsc 
w regionie np. muzea, pomniki przyrody 
i miejsca pamięci. 

-Wykonanie w grupach przewodnika 
turystycznego po regionie. 
-Poszukiwanie informacji w Internecie. 

 
 
-Redaguje sprawozdanie z 
wycieczki do najciekawszych 
miejsc w miejscowości, gminie, 
regionie. 
-Wykonuje przewodnik 
turystyczny po regionie. 
-Sprawnie wyszukuje informacje 
w Internecie. 

12 
i 

wycieczka 
(1-2 dni) 

 
 

język polski, 
religia, 
lekcja 

wychowawcza, 
sztuka, 

informatyka, 
geografia, 
biologia 
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Pogłębianie więzi 
uczuciowej w rodzinie. 

Rozwijanie umiejętności 
powiązania losów własnej 
rodziny z historią regionu i 
kraju. 

8.Historia i tradycja własnej 
rodziny na tle historii i tradycji 
regionu. Moje miejsce w regionie. 
-rodzinne tradycje i zwyczaje (opis, 
inscenizacja), ich zgodność z 
tradycjami regionu, kraju 

-drzewo genealogiczne 
-herb rodziny 
-moje nazwisko 
-śpiewnik rodzinny 
 

 
 
 
-Przeprowadzenie wywiadu z członkami 
rodziny. 
-Przedstawienie rodzinnych tradycji w 
formie, opisu, inscenizacji, ilustracji. 

-Wykonanie drzewa genealogicznego, 
herbu rodziny. 
 
-Analiza semantyczna i słowotwórcza 
własnego nazwiska. 
 
 
-Nauka, wspólne wykonanie piosenek z 
repertuaru naszych dziadków i 
rodziców. 
-Opracowanie śpiewnika rodzinnego. 

 
 
-Przeprowadza wywiad z 
członkami rodziny. 
-Prezentuje rodzinne tradycje w 
formie opisu, ilustracji, 
inscenizacji. 

-Posługuje się terminami: herb, 
herbarz, drzewo genealogiczne. 
-Określa cechy budowy, 
znaczenie, pochodzenie własnego 
nazwiska oraz typowych nazwisk 
dla regionu. 
-Z zaangażowaniem wykonuje 
regionalne pieśni i piosenki. 

20  
 
 
 

język polski, 
lekcja 

wychowawcza, 
sztuka, 
religia. 
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5. Sposób realizacji  
 

Do najważniejszych zadań szkoły należy uczenie, jak być twórcą własnej wiedzy. 
Twórcze uczenie się obecne na wszystkich etapach edukacyjnych, jest szczególnie 
istotne w gimnazjum, które nie tylko wprowadza uczniów w świat naukowej wiedzy, ale 
przede wszystkim wdraża ich do samodzielności, ukierunkowuje w wyborze dalszej 
edukacji i przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. 

Współczesna edukacja  zmierza do tego, aby programy nauczania i wychowania 
pomogły uczniom dokonać syntezy wiedzy o świecie i o samym sobie.  

Ścieżki edukacyjne znacząco wspomagają proces syntezy wiedzy i uzupełniają go 
o treści szczególnie aktualne i bliskie uczniom, a często pomijane w programach 
tradycyjnych przedmiotów. Takie możliwości daje właśnie ścieżka regionalna, która 
umożliwia uczenie patriotyzmu przez rozbudzanie miłości do małych ojczyzn, pomaga w 
poznaniu własnej tożsamości, ale także kształtuje postawy tolerancji, zrozumienia i 
akceptacji różnych kultur. 

Konsekwentna realizacja edukacji regionalnej na wszystkich etapach edukacyjnych 
od przedszkoli począwszy zapewnia przemyślany ciąg działań, które zaspakajają 
naturalną ciekawość dziecka początkowo przez poznanie najbliższego, potem coraz 
szerszego środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego. W przedszkolu i 
szkole podstawowej uczeń zostaje wprowadzony w ciekawy, kolorowy, częściowo znany 
już z domu rodzinnego świat – pełen emocji, własnych przeżyć i doświadczeń, bliski 
dosłownie i w przenośni. 

Edukacja regionalna w klasach gimnazjalnych daje możliwości kształcenia 
całościowego myślenia, łączenia przyczyn i skutków, wyciągania wniosków, 
przewidywania konsekwencji na podstawie własnych doświadczeń i doświadczeń 
przodków. 
Uczeń aktywnie i dobrowolnie uczestnicząc w różnych przejawach życia społecznego, 
dokonuje syntezy wiedzy o otaczającym go świecie; świadomie określa swoje w nim 
miejsce. 

Celem nauczania w pierwszym etapie kształcenia nie jest wyposażenie dzieci w 
naukową wiedzę o regionie, ale stworzenie w miarę spójnego obrazu otoczenia. 
W drugim etapie kształcenia nauczyciel umożliwia uczniom poznanie świata, 
wykorzystując umiejętności samodzielnego uczenia się, inspiruje do wyrażenia własnych 
myśli i przeżyć, rozbudowuje ich ciekawość poznawczą i motywując do dalszej nauki. 
Gimnazjum wprowadza uczniów w świat wiedzy naukowej, wdraża do większej 
samodzielności i krytycyzmu, przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym, 
pomaga w podejmowaniu decyzji dotyczących dalszej edukacji. 

Na wszystkich etapach kształcenia istotne jest urozmaicanie i uatrakcyjnianie form 
pracy. Wywiady, wycieczki, tworzenie albumów, zbieranie eksponatów do izby 
regionalnej to dla uczniów nie tylko twórcza zabawa, ale także okazja do codziennej 
obserwacji, sposób do zaznajomienia z kulturą, historią regionu i Polski, możliwość 



 

31 

 

prowadzenia ożywionych kontaktów ze środowiskiem społecznym, przyrodniczym i 
kulturowym. 

Ważne jest zachęcenie do współpracy i zaangażowania w różnorodne formy 
aktywności całego środowiska lokalnego: rodziców, samorządu lokalnego, Kościoła, 
domu kultury, klubu sportowego, twórców lokalnej kultury. Jest to szczególnie przydatne 
przy organizowaniu imprez środowiskowych i otwartych uroczystości szkolnych, takich 
jak festyny, dni patrona, dni miejscowości, regionu, Święto Rodziny, Dzień Kobiet, 
Babci, Chłopaka, Dziecka, rocznice ważnych dla regionu wydarzeń historycznych. 

Wspólne planowanie i działanie na rzecz środowiska lokalnego uczy współpracy i 
kompromisów, zachęca do bezinteresownego zaangażowania,  czasu, energii, a nierzadko 
pieniędzy dla tak zwanego „wspólnego dobra”, zwiększa możliwości organizatorów 
poprzez udział większej ilości osób oraz, co nie jest bez znaczenia, operowanie 
większymi środkami finansowymi. Szkoła pozyskuje w ten sposób biernych i czynnych 
sojuszników w realizowaniu wychowania regionalnego, które czasem spotyka się nie 
tylko z obojętnością, ale czasem także niechęcią części środowiska Dlatego należy 
angażować całe rodziny poprzez formułowanie odpowiednich poleceń i zadań dla 
uczniów, np. sporządzanie drzewa genealogicznego, herbu rodziny, miejscowości, haftu, 
pisanki z regionalnymi wzorami kolorami, albumu, zielnika, wieńca dożynkowego, 
zagrody itd. 

Szkoła promuje swoje osiągnięcia, organizując wystawy prac uczniów, konkursy 
artystyczne i przedmiotowe, prezentując uczniów uzdolnionych aktorsko, muzycznie i 
naukowo, wydając gazetkę szkolną, lokalną itd. 
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6. Ocenianie i sposoby ewaluacji osiągnięć uczniów 
 
 
 Czynności związane z oceną i kontrolą postępów ucznia zawsze zajmowały ważne 
miejsce w pracy nauczyciela. 

Czym jest ocenianie? Ocenianie to gromadzenie informacji o uczniach. Jego celem 
jest monitorowanie rozwoju dziecka. Zmiana zasad edukacji zarówno na etapie 
kształcenia zintegrowanego, jak i w klasach IV - VI oraz gimnazjum wymusza zmianę 
sposobu oceniania. Obecnie ocenianie rozumiane jest jako gromadzenie informacji o 
osiągnięciach edukacyjnych ucznia za pomocą różnych metod, narzędzi i w różnej 
formie. 

Ocenianiu, począwszy od pierwszego etapu edukacji szkoły podstawowej, 
podlegają wszystkie zajęcia edukacyjne określone w szkolnym planie nauczania według 
skali i w formach przyjętych w danej szkole. Oznacza to, iż powinno ono wystąpić 
również podczas realizacji ścieżki edukacyjnej, w tym przypadku o tematyce regionalnej.  

W niniejszym programie opisy osiągnięć uczniów zostały sformułowane 
szczegółowo i operacyjnie. Pozwala to traktować nieomal każde osiągnięcie jako 
końcowe uczniowskie zadanie, które w praktyce łatwo będzie można poddać ewaluacji. 
Ocena, czy to opisowa, czy w postaci stopnia, uzależniona będzie od wymagań 
ustalonych przez nauczyciela dla poszczególnych osiągnięć. Często stosowaną formą 
pracy powinna być praca w grupach, w czasie której nauczyciel obserwuje 
poszczególnych uczniów, ich wysiłek i wkład w realizację zadania wykonywanego 
zespołowo.  

W kształceniu zintegrowanym ocenie podlegają szczególnie umiejętności 
kluczowe dostosowane do możliwości uczniów w tym wieku. Są to: 

 zdobywanie wiedzy o regionie, 
 łączenie i porządkowanie wybranych elementów wiedzy na temat   regionu, 
 umiejętności z różnych obszarów aktywności ucznia (np. mówienie,  słuchanie, 

rysowanie)    dotyczące najbliższego otoczenia, 
 poszukiwanie informacji z różnych źródeł (np. rodzina, sąsiedzi,   znajomi), 
 zachowanie w określonych sytuacjach społecznych (np. w rodzinie, w szkole), 
 projektowanie działań (np. zdobywanie wiedzy na temat tradycji dotyczących 

wykonywanych zawodów w rodzinie ), 
 stosunek do podejmowanych zadań, 
 umiejętność funkcjonowania w grupie. 
 
Osiągane umiejętności ucznia z zakresu edukacji regionalnej należy oceniać w 

odniesieniu do rodzaju aktywności dziecka (np. mówienia, rysowania, postaw) w 
poszczególnych obszarach edukacji (polonistycznej, plastycznej, społecznej). 

W klasach IV - VI oraz gimnazjum ocenie podlegać powinny następujące obszary 
aktywności uczniów: 

 bogacenie wiedzy o regionie, 
 wykorzystanie wiedzy w sytuacjach zadaniowych, przy rozwiązywaniu problemów, 
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 porównywanie różnych sfer życia w regionie dawniej i współcześnie (np. 
gospodarstwo rolne dawniej i dziś, szkoła dawniej i dziś), 

 porównywanie różnych sfer życia w regionie i kraju ( np. gwara i język ogólnopolski, 
flora i fauna regionu i kraju), 

 umiejętność wnioskowania na podstawie obserwacji prowadzonej w najbliższym 
otoczeniu, 

 umiejętność wyszukiwania informacji w książkach i czasopismach wskazanych przez  
nauczyciela, 

 umiejętność pracy w grupie, 
 zaangażowanie w wykonane zadanie, 
 wkładany wysiłek. 
 
 Jako sposoby sprawdzania wiedzy proponuje się:  

1. Prace pisemne: 
a) dłuższe formy stylistyczne np. opowiadanie, sprawozdanie, opis,  notatka 

itp., 
b) sprawdziany, testy. 

 2. Wypowiedzi ustne. 
 3.  Projekty indywidualne i grupowe np. nagrania, foldery, itp. 

4. Prezentacje projektów indywidualnych i grupowych. 
5. Wytwory uczniowskie np. rysunki, hafty, wyklejanki, albumy, itp. 
6. Konkursy np. wiedzy dotyczącej regionu, fotograficzne, plastyczne itp. 
7. Recytacje utworów artystów regionalnych.  
 
Aby podnieść obiektywizm i rzetelność wystawianej oceny nauczyciel powinien 

opracować dokładne wymagania dotyczące sprawdzanej umiejętności. Niezbędne jest 
zatem opracowanie arkuszy ocen. Oto dwie propozycje arkuszy oceniania: 

Arkusz oceny projektu i jego prezentacji 
 

Uczeń Poprawność 
treściowa 

Zawartość 
(bogactwo 

treści) 

Estetyka 
wykonania 

Udział w 
powstawaniu 

projektu 

Sposób 
prezentacji 

(atrakcyjność) 

Ocena 

       
       
       

Arkusz oceny pracy plastycznej z wykorzystaniem elementów motywu regionalnego 
 
 

Uczeń Zgodność techniki 
z zaproponowaną 
przez nauczyciela 

Dobór barw 
charakterystycznych dla 
motywu regionalnego 

Zgodność 
elementów z 

występującymi w 
motywie 

regionalnym 

Kompozycja 
(bogactwo 
elementów) 

Estetyka 
pracy 

Ocena 
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Kontrola i ocena są ważnymi elementami procesu edukacji regionalnej, ponieważ 
pozwalają określić poziom osiągnięć ucznia w tej dziedzinie, wykryć błędy i trudności, z 
którymi się boryka. W przypadku stwierdzenia niskich osiągnięć uczniów należy 
stworzyć uczniowi możliwość uzupełnienia luk w wiadomościach (dodatkowe 
ćwiczenia) i poprawienia oceny, np. przez  ponowne wykonanie zadania. 
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