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    PROJEKT EDUKACYJNO-
TURYSTYCZNY

„Z BUTA”



SPIS TREŚCI

• WSTĘP

Działalność krajoznawczo – turystyczna ściśle wpisuje się w realizację misji     i zadań

jakie  stawiane  są  współczesnej  szkole.  Turystyka  i  krajoznawstwo  związane  są  zarówno  z

działalnością  dydaktyczną,  wychowawczą,  jak  i  profilaktyczną  szkoły.  Niosą  ze  sobą  wiele

wartości ważnych dla życia  i  kształtowania osobowości  dziecka oraz rozwijania  umiejętności

młodych ludzi. Turystyka i krajoznawstwo wzmacniają oraz rozwijają wśród dzieci takie cechy,

jak: ciekawość, potrzebę zdobywania  wiedzy, otwartość na siebie i innych, poczucie godności,

szacunek dla drugiego człowieka, radość z przebywania w grupie, chęć eksperymentowania oraz

poznawania nowych miejsc i ludzi. Udział w zajęciach krajoznawczo – turystycznych stwarza

uczniom   okazję   do   praktycznego   wykorzystania    zdobytej   wiedzy, do zdobycia nowych

doświadczeń,  do  wysiłku  fizycznego  i  zmierzenia  się  z  własnymi  słabościami.  Umożliwia

gromadzenie wiedzy użytecznej na kolejnych etapach edukacyjnych.

Program zajęć pozalekcyjnych w zakresie krajoznawstwa i turystyki został stworzony z

myślą  o  rozwijaniu  indywidualnych  zainteresowań  uczniów  i  pogłębianiu  ich  wiedzy  o

otaczającej rzeczywistości.

1.OGÓLE ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Opracowany  projekt edukacyjno- turystyczny „Z Buta” przeznaczony  jest dla uczniów

klas 4-8, do   realizacji   w  postaci   zajęć   pozalekcyjnych . Projekt będzie realizowany  w

ciągu  jednego  roku  szkolnego (od października  do  maja)  w oparciu  o  organizowanych 8

wycieczek bliższych lub dalszych. Wycieczki odbywać się będą zazwyczaj w soboty jeden raz w

miesiącu  .Podczas  wycieczek  uczniowie  będą  uczyć  się  piosenek  turystycznych,  poznawać

ciekawostki  historyczne  z  danego  regionu,  np.  legendy,  mity,  dowiedzą  się  jak  położony  i

ukształtowany dany teren.  W oparciu  o  wycieczki  będą  organizowane  :  konkursy i  występy

uczniów z   piosenką turystyczną. Wycieczki  będą  miały w postać  pieszych rajdów po Jurze

Krakowsko -Częstochowskiej oraz na terenie Częstochowy . Materiały i pomoce dydaktyczne

potrzebne  w  realizacji  postawionych  celów  edukacyjnych  to  przede  wszystkim atlasy,  mapy

turystyczne , plany miasta, przewodniki turystyczne .



2. OGÓLNE CELE PROJEKTU

Projekt   uwzględnia  ogólne  cele  kształcenia w szkole podstawowej:

• zdobycie  przez  uczniów  umiejętności  wykorzystania  posiadanych  wiadomości  podczas
wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

• kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie

we współczesnym świecie.

Udział uczniów w projekcie edukacyjno-turystycznym “Z BUTA” umożliwi nabywanie i

rozwijanie  zawartych  w  podstawie  programowej  umiejętności  o  charakterze

ponadprzedmiotowym, do których należą:

• czytanie  –  jako  umiejętność  rozumienia,  wykorzystywania  i  przetwarzania  tekstów  w

zakresie umożliwiającym   zdobywanie   wiedzy,

• myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki

w życiu codziennymj

• myślenie  naukowe  –  umiejętność  formułowania  wniosków  opartych  na  obserwacjach

empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

• umiejętność  posługiwania  się  nowoczesnymi  technologiami  informacyjno-

komunikacyjnymi, w tym także przy wyszukiwaniu i korzystaniu z informacji;

• umiejętność  uczenia  się  jako  sposób  zaspokajania  naturalnej  ciekawości  świata,
odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

• umiejętność pracy zespołowej.

Ogólne cele kształcenia i wychowania określone w tym projekcie obejmują:

• rozwijanie wśród uczniów zainteresowań krajoznawczych i turystycznych;

• zachęcanie do poznania tradycji, kultury i przyrody swojego regionu;

• poznanie najbliższego środowiska i jego specyfiki;

• zachęcania do rekreacji i aktywnego wypoczynku,
przeciwdziałanie ograniczeniom aktywności ruchowej;

• wyrobienie poczucia współodpowiedzialności za

stan środowiska przyrodniczego;



• wdrażanie do  podejmowania  odpowiedzialności  za  siebie,  swoich  kolegów i najbliższe 
otoczenie;

• rozwijanie indywidualnych zainteresowań i pasji;

• usystematyzowanie i integracja wiedzy z różnych dziedzin nauki;

• rozwijanie umiejętności obserwacji i dostrzegania zjawisk przyczynowo- skutkowych;

• kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi;

• nabywania  umiejętności  wyszukiwania,  porządkowania  i  wykorzystywania  informacji  z

różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych

• wdrażanie do efektywnej pracy zespołowej.

3.SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU

Uczniowie uczestniczący w zajęciach projektu edukacyjno – turystycznego nabywają i 
kształtują następujące umiejętności:

• wyszukiwania,  porządkowania  i  weryfikowania  informacji  m.in.  w  oparciu  o mapy, 

plany, przewodniki i Internet;

•  orientowania się w terenie;

• rozwijania pasje I zainteresowań

• wskazania atrakcji turystycznych swojego  miasta  I regionu

• przestrzegania zasad higieny podczas wycieczek i zajęć w terenie;

• dbania o własne zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny;

• odczytywania informacji na znakowanych szlakach pieszych

• dostrzegania potrzeby ochrony dóbr kultury i pielęgnowania walorów regionu;

• aktywnego uczestniczenia w różnych formach rekreacji i krajoznawstwa.                       

  4.SPOSOBY REALIZACJI PROJEKTU

· ustalenie regulaminu wycieczek  w ramach projektu

· korzystanie z zasobów Internetu –wyszukiwanie stron i portali poświęconych turystyce

i krajoznawstwu,

· korzystanie z planów, map,przewodników turystycznych,

· posługiwanie się instrukcją,regulaminem,



· opracowanie materiałów do informacyjnej gazetki ściennej dotyczącej projektu z logo projektu

·  udział  w pieszych rajdach i wycieczkach

-poznanie wybranych szlaków pieszych i zabytków Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

• dokumentowanie wypraw w postaci zdjęć

• międzyszkolne konkursy fotograficzne  

– “ Częstochowa okiem ucznia”

-” Miejsca ,które warto zobaczyć”

– Raz w miesiącu przed planowaną wyprawą zgłoszeni uczniowie bedą uczyć  się piosenek 
turystycznych przy akompaniamencie gitary na terenie szkoły.

5.WYKAZ OBIEKTÓW I TRAS PIESZYCH przewidywanych w projekcie

– 1.Zamek w Ogrodzieńcu

– 2. Pieszo z Mirowa do Mstowa

– 3.Wycieczka na „Warsztaty gry na bębnach etnicznych”

– 4. Szlak Olsztyn, Sokole Góry

– 5. Szlak Piasek, Pustynia Siedlecka

– 6. Mirów, Bobolice

– 7.Kraków – wioski świata

– 8.Zamek w Siewierzu

6. EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja projektu będzie prowadzona systematycznie podczas każdych zajęć, co pozwoli ocenić 
przydatność projektu i jego skuteczność w realizacji postawionych celów edukacyjnych.

Powstanie gazetka ścienna ,na której będą umieszczane informacje o najbliższej wyprawie oraz 
materiały zdjęciowe z odbytych wyjść.

Sprawozdania będą umieszczane na stronie internetowej szkoły. .

Ocenie podlegać będą prace wykonywane przez uczniów t.j.  materiały opracowane do gazetki 
szkolnej, zdjęcia wycieczek,prace konkursowe.




