TEMAT ZAJĘĆ: Tworzymy plan wycieczki: „Rowerem przez Toszek”.
CELE OGÓLNE:
• zapoznanie z atrakcjami turystycznymi gminy Toszek
• zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego
• kształtowanie umiejętności pracy w zespole
• ćwiczenie umiejętności związanych z planowaniem
CELE OPERACYJNE:
• uczestnik zna położenie geograficzne gminy Toszek
• potrafi wymienić atrakcje i obiekty znajdujące się na terenie miasta Toszek
• umie posługiwać się mapą
• potrafi stworzyć plan wycieczki rowerowej
• umie współpracować w grupie
• potrafi zdobywać wiedzę przy pomocy internetu oraz korzystać z informacji zawartych w
przewodnikach i folderach turystycznych
METODY PRACY:
• problemowe
- giełda pomysłów
• podające
- wykład
- pogadanka
FORMY PRACY:
• zbiorowa
• grupowa
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 2 x 45 min.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• mapa gminy Toszek
• plany miasta Toszek
• mapa tras rowerowych (załącznik nr 1)
• przewodniki, informatory i foldery turystyczne
• komputery z dostępem do internetu
• kartki A4
• arkusz szarego papieru
• klej

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Wprowadzenie do tematu
- Prowadzący przedstawia temat zajęć i przeprowadza pogadankę na temat gminy Toszek.
Nauczyciel omawia jej położenie geograficzne oraz wskazuje ją na mapie regionu.
Następnie prosi uczestników, aby dobrali się w pary i wspólnie zastanowili nad atrakcjami
turystycznymi Toszka. Po chwili uczniowie prezentują swoje pomysły i zapisują je na tablicy.
2. Wyznaczanie trasy wycieczki rowerowej
- Prowadzący dzieli uczestników na trzyosobowe zespoły, każdy zespół otrzymuje następujące
zadanie:
Korzystając z mapy tras rowerowych Toszek – Wielowieś, zaplanuj trasę wycieczki rowerowej po
Toszku, którą chciałbyś odbyć ze swoją klasą. Zaznacz miejsca godne uwagi i sporządź krótką
notatkę na temat każdego oglądanego obiektu.
Prowadzący rozdaje każdej grupie kartki A4, atlasy i foldery turystyczne, a także mapę z
wyznaczonymi trasami rowerowymi (załącznik nr 1). Dodatkowo uczestnicy mogą również
korzystać z internetu.
3. Przedstawienie zaprojektowanych tras wycieczek
- Liderzy grup prezentują swoje projekty. Pokazują zaplanowane przez siebie trasy wycieczek na
mapie i omawiają je z nauczycielem. Uczniowie dzielą się również zdobytymi informacjami na
temat ciekawych miejsc wartych zwiedzenia.
4. Zakończenie zajęć
- Wszystkie grupy umieszczają swoje plany wycieczek na jednym wspólnym arkuszu papieru.

Załącznik nr 1
Mapa tras rowerowych

