PROJEKT EDUKACYJNY

realizowany
w Szkole Podstawowej nr 12 w Elblągu
w roku szkolnym 2016/2017

Opracowanie: Małgorzata Czyszek, Katarzyna Kurek

WSTĘP
Wychowanie patriotyczne i edukacja regionalna ma służyć kształtowaniu osobowości młodego
pokolenia, poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i
kraju. Najważniejszym zadaniem jest uświadomienie dzieciom, że wspólnoty takie jak: rodzina,
środowiska lokalne i ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma
wobec tych wspólnot określone obowiązki.
Edukacja ta, to wpajanie szacunku i przywiązania do tradycji własnego narodu, jego osiągnięć,
kultury, języka ojczystego i ludzi, którzy go zamieszkują.
Kształtowanie pojęcia „Polak” zaczyna się od rozumienia tego, że mieszkamy na tym samym
terytorium i mówimy tym samym językiem.
CEL OGÓLNY
Celem jest uświadomienie dzieciom potrzeby zachowania i kultywowania tradycji kraju i regionu,
rozwijanie poczucia przynależności do „małej i dużej ojczyzny”, zmobilizowanie do poszukiwania
wiadomości na temat rodziny, regionu, kraju.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Uczeń:
- zna pojęcie tradycji,
- zna tradycje związane z własną rodziną, regionem,
- zna tradycje narodowe i chrześcijańskie,
- zna historię regionu,
- praktycznie kultywuje tradycje,
- rozumie znaczenie postaw patriotycznych,
- uświadamia sobie wartość tradycji,
- jest tolerancyjny wobec innych,
- szanuje historię własnego regionu, narodu i państwa,
- dostrzega dorobek polskiej kultury, nauki i sztuki,
- ma poczucie dumy narodowej,
- poszukuje informacji w różnych źródłach.
ADRESAT PRZEDSIĘWZIĘCIA
Uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 12 w Elblągu.
METODY PRACY
- pogadanki
- dyskusje
- prezentacje
- zajęcia plastyczno-techniczne
- przedstawienie, inscenizacja
- konkursy

FORMY PREZENTACJI
- plakaty
- gazetki
- kiermasz
- wystawa
- strona internetowa szkoły

UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI
Treści i zadania realizowane będą podczas lekcji wychowawczych, uroczystości szkolnych,
wycieczek oraz w czasie zajęć dydaktycznych. Odbywać się również będą spotkania, wycieczki,
apele.
Zalecane jest szerokie wykorzystanie z technologii informacyjnych – tablic interaktywnych,
projektorów multimedialnych, komputera/tabletu/ z dostępem do internetu.

TEMATY I ZADANIA DO REALIZACJI

TERMIN
REALIZACJI

Ja i moja rodzina
- dom rodzinny, członkowie rodziny i ich zajęcia
- bank tradycji rodzinnych: dni świąteczne w rodzinie (święta kościelne,
imieniny, urodziny, zjazdy rodzinne)
- gromadzenie pamiątek
- plakat-collage

październik
2016

Ja i moja szkoła
- nazwa, patron szkoły – historia naszej szkoły
- odpowiedzialność za dobre imię szkoły
- udział w uroczystościach szkolnych

listopad 2016

Moja Ojczyzna – Rzeczpospolita Polska
- godło i flaga, hymn narodowy, mapa Polski
- stolica Polski – Warszawa
- piękno ziemi ojczystej w literaturze i sztuce

grudzień 2016

Żuławy- mój region
- Menonici i Żuławy
- mój region w opowiadaniach i legendach
- sztuka ludowa regionu, kultywowanie regionalnych tradycji
- wycieczka do Muzeum w Nowym Dworze Gdańskim
- szlak wycieczek po naszym regionie
- rajdy piesze

styczeń 2017

Elbląg – moje miasto
- Elbląg częścią Polski: gmina, powiat, województwo
- herb miasta
- historia Elbląga
- przedstawienie nt. powstania Elbląga
- wycieczka do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu
- makieta miasta (zabytków)

luty 2017

Zabytki naszego miasta
- plan miasta,
- śladami historii – wycieczki na Stare Miasto
- przyroda i turystyka – Bażantarnia i jej szlaki
- Elbląg wczoraj i dziś – wystawa fotografii, album zabytków
- konkurs plastyczny „Cudze chwalicie, swego nie znacie”

marzec 2017

Kalendarz tradycji polskiej
- tradycje lub święta w naszym kraju, czas i forma ich przeżywania
- tworzenie klasowego ilustrowanego kalendarza tradycji i świat polskich
- kiermasz potraw

kwiecień 2017

Święta Majowe
- wykonanie „żywej flagi” przez wszystkich uczniów
- nauka piosenki
- uroczystość szkolna
- apele

maj 2017

