TEMAT ZAJĘĆ: Walory turystyczne gminy Koszęcin
CELE OGÓLNE:
• zapoznanie z atrakcjami turystycznymi gminy Koszęcin;
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie;
• ćwiczenie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
CELE OPERACYJNE:
• uczestnik potrafi wymienić i wskazać na mapie najciekawsze miejsca turystyczne gminy
Koszęcin;
• zna historię pałacu w Koszęcinie oraz zabytkowych kościołów w Cieszowej, Bruśku i
Koszęcinie;
• potrafi wymienić atrakcje i obiekty znajdujące się na terenie GOSiR;
• wie, gdzie znajduje się siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”;
• potrafi współpracować w grupie;
• potrafi zdobywać wiedzę przy pomocy internetu oraz korzystać z informacji zawartych w
przewodniku turystycznym;
• potrafi wypowiadać się na dany temat.
METODY PRACY:
• praktyczne
- ćwiczebne
• podające
- pogadanka
FORMY PRACY:
• grupowa
• zbiorowa
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 min.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• mapka gminy Koszęcin (załącznik nr 1)
• koperty
• zdjęcia pocięte na kształt puzzli (załącznik nr 2)
• arkusze szarego papieru
• kolorowe flamastry
• przewodniki turystyczne
• komputery z dostępem do internetu

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Wprowadzenie do tematu
Prowadzący przedstawia temat zajęć i przeprowadza pogadankę na temat gminy Koszęcin. Porusza
zagadnienia dotyczące historii gminy, aktualnych miejscowości, które do niej należą oraz miejsc, z
których gmina słynie.
Następnie dzieli uczestników na 5 osobowe zespoły, każdy zespół otrzymuje mapkę gminy
Koszęcin, na której naniesione zostały punkty A, B, C, D, E (załącznik nr 1) oraz pięć kopert.
W każdej kopercie oznaczonej jedną z liter A, B, C, D, E. znajdują się puzzle, po ułożeniu których
uczestnicy dowiedzą się jakie miejsca zostały oznaczone na mapie (załącznik nr 2).
2. Tworzenie plakatów
Uczestnicy pozostają w tych samych grupach. Prowadzący rozdaje każdemu zespołowi arkusz
szarego papieru i kolorowe flamastry. Każda grupa losuje jeden z trzech tematów:
1) „Zabytkowe kościoły gminy Koszęcin”
2) „ Atrakcje Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koszęcinie
3) „Pałac w Koszęcinie”
Zadaniem każdej z grup jest przygotowanie plakatu zachęcającego do odwiedzenia wylosowanych
przez siebie miejsc z uwzględnieniem najważniejszych informacji zarówno historycznych jak i tych
aktualnych. Uczestnicy mają do dyspozycji przewodniki turystyczne oraz internet.
3. Prezentacja
Uczestnicy prezentują swoje plakaty na forum i omawiają je z osobą prowadzącą zajęcia.
4. Podsumowanie zajęć
Prowadzący przeprowadzą rozmowę podsumowującą zajęcia, zadaje uczestnikom następujące
pytania:
- Gdzie najchętniej wybrałbyś się na wycieczkę ?
- Które miejsce poleciłbyś swoim znajomym?
- Historia którego miejsca najbardziej utkwiła Ci w głowie?

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2
A – Kościół św. Jana Chrzciciela w Bruśku

B – Kościół Świętej Trójcy w Koszęcinie

C – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji (GOSiR)

D – Zespół Pałacowo – Parkowy w Koszęcinie

E – Kościół św. Marcina w Cieszowej

