TEMAT ZAJĘĆ: Projekt edukacyjny "Moja gmina fajna jest !"
CEL OGÓLNY:
• zainteresowanie uczniów historią, zabytkami oraz walorami przyrodniczymi gminy
Wielowieś
CELE OPERACYJNE:
• uczeń zna historię swojej miejscowości
• potrafi wyszukiwać i gromadzić potrzebne materiały oraz informacje
• umie pracować w grupie
• rozwija zainteresowanie dla swojej małej ojczyzny
• potrafi docenić walory przyrodnicze najbliższej okolicy
• zacieśnia więzy ze społecznością lokalną
• uczy się właściwego podejmowania decyzji, oceniania oraz komunikowania z innymi
METODY PRACY:
• aktywizujące
- projekt edukacyjny
FORMY PRACY:
• grupowa
• indywidualna
CZAS TRWANIA PROJEKTU: 7 tygodni
ETAPY PROJEKTU:
•
•
•
•

przygotowanie uczniów do pracy, zapoznanie z metodą
wprowadzenie uczniów w tematykę projektu
sformułowanie zadań realizowanych w ramach projektu
przygotowanie do realizacji projektu (podział na zespoły badawcze, podanie terminarza,
ustalenie zasad prezentacji i oceny prac)
• realizacja projektu
• prezentacja całości projektu
• ocena całości projektu

OPIS PROJEKTU:

Zadanie nr 1: Zebranie materiałów związanych z historią gminy Wielowieś
Sposób realizacji:
Uczniowie gromadzą
publikacje, artykuły z prasy
lokalnej oraz zdjęcia lub inne
materiały dotyczące gminy

Czas realizacji:

Kryteria oceny zadania
•

2 tygodnie
•

Jakość i ilość
zgromadzonego
materiału
terminowość
wykonania

Uwagi
Uczniowie mogą
konsultować się z
nauczycielem raz w
tygodni

Zadanie nr 2: Przeprowadzenie wywiadu z ciekawym mieszkańcem gminy Wielowieś
Sposób realizacji:

Czas realizacji:

Każdy zespół przeprowadza
2 tygodnie
wywiad z interesującym
mieszkańcem gminy. Może to
być osoba starsza pamiętająca
ważne historyczne wydarzenia,
lub osoba pełniąca funkcje
społęczną, samorządową itp.

Kryteria oceny zadania
•
•
•

Terminowość
atrakcyjność
materiału
sposób
prezentacji

Uwagi
Wywiad można
spisać lub nagrać na
dyktafon, bądź
nakręcić kamerą jeśli
udzielająca wywiadu
osoba wyrazi zgodę

Zadanie nr 3: Przedstawienie zabytków i przyrody gminy Wielowieś
Sposób realizacji:
Uczniowie w ramach zadania
fotografują, wykonują prace
plastyczne, których tematem
mają być zabytki, ciekawe
obiekty architektoniczne,
zakątki przyrodnicze lub inne
interesujące miejsca

Czas realizacji:
2 tygodnie

Kryteria oceny zadania
•
•
•
•

Treść pracy
walory
artystyczne
estetyka
wykonania prac
terminowość

Uwagi
Uwiecznione miejsca
należy dokładnie
opisać

Zadanie 4: Wypracowanie pt. „Moja gmina fajna jest!”
Sposób realizacji:
Uczniowie przygotowują
wypracowanie na powyższy
temat. Nauczyciel pozostawia
uczniom dowolność w
interpretacji zagadnienia

Czas realizacji:
1 tydzień

Kryteria oceny zadania
•
•
•
•

Treść
wypracowania
pomysłowość
styl
ortografia

Uwagi
Praca może być
napisana ręcznie lub
na komputerze

