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Wprowadzenie
Beneficjenci:
Proponowana koncepcja wykorzystania zasobów historycznych, przyrodniczych i
kulturowych obszaru gmin tworzących LGD Blisko Krakowa jest ofertą edukacyjną
skierowaną do uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu LGD oraz
obszarów zewnętrznych.
Cele:
1. Podniesienie poczucia tożsamości regionalnej, świadomości własnego dziedzictwa
historycznego, kulturowego i przyrodniczego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
mieszkańców obszaru.
2. Wzbudzanie postaw świadomego patriotyzmu i poczucia przynależności do regionu
oraz dumy z jego zasobów i działań ludzi z tym terenem związanych.
3. Działania na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa lokalnego oraz pamięci o nim.
Forma opracowania:
Niniejsze opracowanie obejmuje propozycje scenariuszy zajęć do realizacji w wybranych
miejscach terenu LGD Blisko Krakowa. Wszystkie scenariusze nadają się także do
wykorzystania w innych obiektach (lub w innym terenie) podobnego typu. Można też w łatwy
sposób dostosować je do innego etapu edukacyjnego niż podany. Przygotowane materiały,
scenariusze, koncepcje i pomysły mogą także posłużyć do wzbogacenia bazy środków
dydaktycznych warsztatu własnego nauczycieli.
Do niektórych miejsc/obiektów przygotowano więcej niż jeden scenariusz. Daje to możliwość
wyboru lub łączenia elementów atrakcyjnych z punktu widzenia danej grupy lub przedmiotu
szkolnego.
Przedstawione propozycje są efektem współpracy nauczycieli kształcenia zintegrowanego (kl.
I – III), języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie i geografii pracujących na I, II i
III etapie edukacji. Wszystkie scenariusze są powiązane z Podstawą Programową kształcenia
ogólnego (PP) dla wspomnianych trzech poziomów edukacji. Przypisane poszczególnym
scenariuszom punkty PP są jedynie sugestią, nauczyciel może uznać za stosowne ich
uzupełnienie lub wybranie innych.
Niektóre instytucje znajdujące się na terenie działania LGD Blisko Krakowa oferują zajęcia
edukacyjne prowadzone przez przygotowanych do tego przewodników (mowa tu o Muzeum
Ślusarstwa w Świątnikach Górnych, Muzeum Regionalnym w Skawinie czy Izbie Pamięci
Gen. Józefa Hallera i Hallerczyków w Jurczycach). Planując wycieczki regionalne, warto
skorzystać z ich oferty, obszernej wiedzy i pasji. Dlatego w niniejszym opracowaniu zostały
zamieszczone kontakty do tychże instytucji oraz proponowane przez nie zajęcia.
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Miejsca/ obiekty/ obszary tematyczne przedstawione w opracowaniu:













Osada Prehistoryczna w Woli Radziszowskiej,
Izby Regionalne w Woli Radziszowskiej i w Kamieniu,
na szlaku architektury drewnianej,
Muzeum Regionalne w Skawinie,
Muzeum Ślusarstwa w Świątnikach Górnych,
Izba Pamięci Hallerów,
lokalne legendy,
zespół regionalny Mogilanie,
dolina Wisły,
ścieżka ornitologiczna Kamień-Łączany,
rezerwaty przyrody: Kajasówka (gmina Czenichów), Kozie Kąty (gmina Skawina),
Cieszynianka (gmina Mogilany),
tereny leśne (parkowe), formy i elementy środowiska przyrodniczego – różnorodność
świata przyrody ożywionej i nieożywionej.

Propozycje doposażenia obiektów w zestawy pomocy i materiałów dydaktycznych do
wykorzystania w poszczególnych miejscach i obiektach:
Zestaw proponowany:
 Kartony i arkusze papieru dużego formatu,
 Papier formatu A4 biały i kolorowy,
 Zestawy kredek (np. pastele, ołówkowe),
 Zestawy pisaków i markerów kolorowych,
 Teczki tekturowe,
 Sztywne podkładki ze spinaczami do notowania, rysowania w terenie,
 Papier do kopiowania,
 Pinezki, taśma mocująca, taśma klejąca, zszywacze + zszywacz, spinacze,
 Lupy lub szkła powiększające,
 Do wycieczek przyrodniczych także:
- wielkoskalowe mapy okolicy, np. danej gminy,
- kompasy,
- lornetki,
- publikacje w formie przewodników (kluczy) do oznaczania roślin i zwierząt na
wycieczce.

Do zajęć w Izbach Regionalnych: lalki do ubierania w strój krakowski oraz
rysunki postaci w strojach krakowskich do kolorowania,

Nośniki elektroniczne do dokumentowania działań, rozpowszechniania i
utrwalania rezultatów.
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PREHISTORYCZNA OSADA W WOLI RADZISZOWSKIEJ
Prehistoryczna Osada w Woli Radziszowskiej to rekonstrukcja osady z epoki brązu – efekt
kilkuletniej pracy z zakresu archeologii doświadczalnej. Próbę odtworzenia hipotetycznej
wioski sprzed 3000 lat podjęli krakowscy studenci i licealiści skupieni w Stowarzyszeniu
Dziejba. Osada powstała przy użyciu siekier i noży z brązu, krzemiennych sierpów i pił oraz
przyrządów z kości, rogu i drewna. Do budowy chat używano materiałów właściwych dla
epoki brązu, czyli pni drzew, giętkich gałęzi, łyka, gliny, trzciny oraz darni. Podczas
zespalania elementów konstrukcji nie wykorzystywano żadnych współczesnych
materiałów. Budynki wzniesione w osadzie mają w większości konstrukcję słupową z
plecionkowym wypełnieniem ścian. Zwieńczają je sochowo-ślemieniowe dachy. Kształty
budynków są odzwierciedleniem wizji ich młodych twórców.
Prehistoryczna Osada w Woli Radziszowskiej pełni funkcję edukacyjno-kulturalną. Jest
miejscem do przeprowadzania żywych lekcji historii, warsztatów archeologicznych i
ceramicznych. Od 2011 roku osada podlega Ośrodkowi Historii i Techniki z Muzeum
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Można ją zwiedzać przez cały rok. Wstęp jest
bezpłatny.
Godziny otwarcia:
kwiecień - czerwiec: wtorek-piątek godz. 9-17; sobota-niedziela godz. 10–18
lipiec-sierpień: wtorek-piątek godz. 9–18; sobota-niedziela godz. 9–19
wrzesień: wtorek-piątek godz. 9–17; sobota-niedziela godz. 10–18
październik: wtorek-piątek godz. 9–16; sobota-niedziela godz. 9–17
listopad-marzec: wtorek-niedziela godz. 10–15
W poniedziałki Osada jest zamknięta dla zwiedzających.

Temat zajęć: Jak żyli ludzie 3 tysiące lat temu?



Czas trwania zajęć – około 45 min.
Uczestnicy – dzieci i młodzież w wieku 10 – 16 lat (różne karty pracy w zależności od
etapu kształcenia).
Miejsce: Prehistoryczna Osada Łużycka w Woli Radziszowskiej.
Materiały: przybory do pisania, twarde podkładki, kolorowe kredki, duży karton,
powielone karty pracy.




PODSTAWA PROGRAMOWA


Szkoła podstawowa
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Historia
o Cele kształcenia: I. Chronologia historyczna; II. Analiza i interpretacja
historyczna;
III. Tworzenie narracji historycznej.
o Treści nauczania: I. 8.1 – odróżnia historie rozumianą jak dzieje, przeszłość od
historii rozumianej jako opis dziejów przeszłości; III.8.2 – wyjaśnia na czym
polega praca historyka; II, III. 8.3 – podaje przykłady różnych źródeł
historycznych i wyjaśnia dlaczego należy je chronić.
Język polski:
o Cele kształcenia: I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji;
II Analiza i interpretacja tekstów kultury; III Tworzenie wypowiedzi
o Treści nauczania: I.1.6. Uczeń odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od
informacji drugorzędnych. I.2 Uczeń korzysta z informacji zawartych w encyklopedii
i słownikach. III.1.7. Uczeń sporządza plan odtwórczy wypowiedzi.III.1.8. Uczeń,
uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat,
prezentuje własne zdanie i uzasadnia je.


Gimnazjum

Historia
o Cele kształcenia: I. Chronologia historyczna; II. Analiza i interpretacja historyczna;
III. Tworzenie narracji historycznej.
o Treści nauczania: III. 1.1 – charakterystyka osiadłego trybu życia; I, II.1.2 – wyjaśnia
zależności pomiędzy środowiskiem geograficznym a warunkami życia człowieka.
Język polski
o Cele kształcenia: I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji;
II Analiza i interpretacja tekstów kultury; III Tworzenie wypowiedzi
o Treści nauczania: I.1.3. Uczeń porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w
przekazie. I.2.3 Uczeń korzysta ze słowników (…). I.3.3 Uczeń dostrzega
zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwa ogólnonarodowe i słownictwo o
ograniczonym zasięgu (…). I.3.4 Uczeń rozpoznaje cechy kultury swojego
regionu.II.2.1 Uczeń przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku,
w jakim występują one w tekście. II.4.3 Uczeń dostrzega zróżnicowanie postaw
społecznych, obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich
kontekście kształtuje swoją tożsamość. III.1.5 Uczeń uczestniczy w dyskusji,
uzasadnia własne zdanie, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi.III.2.11
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Uczeń operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych
koncentrującym się wokół tematów społeczeństwo i kultura, region i Polska.

(…)

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Przekazanie uczniom informacji o miejscu i historii jego powstania.
2. Rozdanie kart pracy. Zał. 1 i 2
3. Podczas rozwiązywania zadań uczniowie korzystają z dostępnych w Osadzie
informacji, eksponatów.
4. Prezentacja wyników, wymiana informacji, wspólne wnioski – omówienie kart pracy i
wyników zwiedzania.
5. Quiz. Zał. 3.
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Załącznik 1.

PREHISTORYCZNA OSADA W WOLI RADZISZOWSKIEJ –
KARTA PRACY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
1. Jakiego typu zabudowania widzisz?
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….

2. Rozejrzyj się wokół, zaglądnij do wnętrz domów, poczytaj informacje zamieszczone na
tabliczkach, a następnie zaznacz (pokoloruj) na rysunku przedstawiającym drzewo, które
jego elementy wykorzystywano do budowy.

Jakie inne materiały wykorzystywano jeszcze, by zakończyć budowę osady. Dorysuj.
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3. Oblicz ile lat temu powstały podobne osady. Pomoże Ci w tym informacja, że miało to
miejsce około 1 tys. lat p.n.e.

4. Rozejrzyj się raz jeszcze i wypisz cechy wspólne oraz te, które odróżniają domy z tamtej
epoki z domami współczesnymi.

Cechy wspólne

Cechy różniące
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Załącznik 2.

PREHISTORYCZNA OSADA W WOLI RADZISZOWSKIEJ –
KARTA PRACY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM
1. Korzystając z danych taśmy chronologicznej, rozwiąż zadania a, b, c.

A. Epoka, w której powstawały podobne osady, to:
……………………………………………………..

B. Tryb życia ludzi, żyjących ok 1 tys. p.n.e. nazywamy: koczowniczym, osiadłym.
(podkreśl odpowiednie). Podaj cechy takiego trybu życia.

C. Jaki rodzaj materiału mógł być wykorzystywany do wyrobu narzędzi?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Zwiedzając Osadę, znajdź informacje dotyczące materiałów, jakie wykorzystywano do
budowy.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
3. Opisz zajęcia ludzi żyjących 3 tysiące lat temu.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
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Załącznik 3.
QUIZ – grupy naklejają odgadnięte hasło w kolorze czerwonym(odpowiednik kółka) i
zielonym (odpowiednik krzyżyka) – kartonik do naklejenia otrzymują od prowadzącego
zajęcia po podaniu prawidłowej odpowiedzi.
Zadania do quizu:
Epoka, w której powstawały podobne osady – brąz
Budynek, w którym mieściła się łaźnia – sauna
Wykopane trawy, wraz z ziemią służyły jako materiał do budowy – darnie
Tworzyło ją kilka domów – osada
Materiał, służył m.in. do wyrobu naczyń – glina
Tryb życia ludzi w 1 tys. p.n.e. – osiadły tryb życia
Korzystali z nich ludzie żyjący już w dawnych czasach. Służyły do przygotowywania,
podawania posiłków – naczynia
8. Służył do ogrzewania, przygotowywania posiłków – piec
9. Jeno z narzędzi znanych w czasach brązu – siekiera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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IZBA REGIONALNA W WOLI RADZISZOWSKIEJ
Izba Regionalna w Woli Radziszowskiej mieści się w zabytkowym spichlerzu wchodzącym
niegdyś w skład zabudowań plebańskich. Zgromadzono w niej stare sprzęty służące w
gospodarstwie domowym i na roli. Niektóre z ponad 200 zebranych tu eksponatów są łatwe
do rozpoznania, niektóre całkiem już zapomniane. Dodatkowo Izba dysponuje katalogiem
zgromadzonych tam przedmiotów z krótkimi opisami ich zastosowania. (jeden egzemplarz
znajduje się w Izbie, zaś po jednym można znaleźć w bibliotekach szkół z terenu gminy
Skawina). Izbą opiekuje się Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu. Wstęp do niej jest
bezpłatny.

Temat zajęć: Jak to dawniej bywało...





Czas trwania: 45 min – 90 min
Uczestnicy – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Miejsce: Izba Regionalna w Woli Radziszowskiej
Sugerowane pomoce dydaktyczne: przybory do pisania, kredki, twarde podkładki,
Katalog Izby Regionalnej w Woli Radziszowskiej, Słownik gwary wsi Wola
Radziszowska pod red. Iwony Jurczyk, Wola Radziszowska 2009(obydwie pozycje są
dostępne w Izbie oraz w bibliotekach szkół z terenu gminy Skawina)

PODSTAWA PROGRAMOWA:


Edukacja przedszkolna

o Cele wychowania przedszkolnego: Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie
społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności
prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; kształtowanie u
dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i
wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
o Obszary wychowania: Dziecko: 15.2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna
ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych (…)


Edukacja wczesnoszkolna

o Cele kształcenia: 1.Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu na temat
faktów, zasad, teorii i praktyki dotyczących zjawisk i tematów bliskich
doświadczeniom uczniów. 2.Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania
posiadanych wiadomości podczas wykonywanych zadań i rozwiązywanych
problemów.
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o Treści kształcenia: Edukacja polonistyczna: Uczeń: 1.1.a - uważnie słucha
wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; Edukacja społeczna: Uczeń:
5.1.2 - identyfikuje się ze swoją rodziną, i je tradycjami; 5.6 – zna najbliższą okolicę,
jej ważniejsze obiekty i tradycje, wie w jakim regionie mieszka; Edukacja
przyrodnicza; Uczeń: 1.1. - obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze;


Szkoła podstawowa

Historia i społeczeństwo
o Cele kształcenia: Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym.
o Treści nauczania: Uczeń: 1.4 wyraża opinię na temat kultywowania tradycji i
gromadzenia pamiątek rodzinnych; 2. „Mała Ojczyzna”. Uczeń: 1) opisuje swoją
„małą Ojczyznę”, uwzględniając tradycję historyczno-kulturową i problemy
społeczno-gospodarcze; 2) zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania
postaci i wydarzeń z przeszłości „małej Ojczyzny”; 8. Historia jako dzieje. Uczeń: 3)
podaje przykłady różnych źródeł historycznych i wyjaśnia, dlaczego należy je
chronić.
Język polski:
o Cele kształcenia: I Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji.
II Analiza i interpretacja tekstów kultury; III Tworzenie wypowiedzi;
o Treści nauczania: I.1.6. Uczeń odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od
informacji drugorzędnych: I.2 Uczeń korzysta z informacji zawartych w encyklopedii
i słownikach; III.1.7. Uczeń sporządza polan odtwórczy wypowiedzi. III.1.8. uczeń,
uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat,
prezentuje własne zdanie i uzasadnia je.


Gimnazjum

Język polski
o Cele kształcenia: I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji;
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury; III. Tworzenie wypowiedzi.
o Treści nauczania: I.1.3. Uczeń porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w
przekazie; I.2.3 Uczeń korzysta ze słowników (…); I.3.3 Uczeń dostrzega
zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje słownictwa ogólnonarodowe i słownictwo o
ograniczonym zasięgu (…); I.3.4 Uczeń rozpoznaje cechy kultury swojego regionu;
II.2.1 Uczeń przedstawia najistotniejsze treści wypowiedzi w takim porządku, w jakim
występują one w tekście; II.4.3 Uczeń dostrzega zróżnicowanie postaw społecznych,
obyczajowych, narodowych, religijnych, etycznych, kulturowych i w ich kontekście
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kształtuje swoją tożsamość; III.1.5 Uczeń uczestniczy w dyskusji, uzasadnia własne
zdanie, przyjmuje poglądy innych lub polemizuje z nimi; III.2.11 Uczeń operuje
słownictwem z określonych kręgów tematycznych (…) koncentrującym się wokół
tematów społeczeństwo i kultura, region i Polska.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1.

Znajdźcie w izbie (warto tu podzielić klasę na grupy 2-3 osobowe, którym przydziela
się przedmioty)
makatkę, siennik, kołowrotek, maglownicę, kopyta do butów, siedlackę, tragac, żarna
muszarkę, sąsiek, wagi, słomianki, nieckę, konewkę, maśnickę, łopatę do chleba,
grabie do ścierniska.

wersja 1. Narysujcie obrazek przedstawiający pracę z tym przedmiotem tak, by wszyscy
mogli się domyślić, do czego służył.
wersja 2. Ułóżcie krótką rymowankę o pracy z tym przedmiotem tak, by wszyscy mogli się
domyślić, do czego służył.
2.Uzupełnijcie tabelę
Dawniej

Do czego
służyło

Trzeba było przy
tym wykonać
następujące
czynności

Obecnie

Trzeba przy tym
wykonać
następujące
czynności

konewka
maśnicka
łopata do chleba
tara
żelazko z duszą
kołowrotek
cepy
żarna
kosa
Podyskutujcie o tym, jaka jest różnica między pracą naszych pradziadków a naszą. Czy są
czynności, których wykonywanie od wieków się nie zmienia?
3.Czy wiecie, co oznaczały: oczepiny, zapusty, podłaźnik? Poszukajcie w słownikach
informacji o tych zwyczajach, a następnie
Wersja 1. Ułóżcie rymowanki, jakie mogli śpiewać ich uczestnicy.
Wersja 2. Narysujcie te zwyczaje.
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4.Kto to był/co to było? (uczniowie podają swoje pomysły, potem szukają w Słowniku gwary
wsi Wola Radziszowska)
Kumoska, kum, kukiełki, Hadra, hetta, opanek, hulacka, wygwizdów, ober tacka

5.Praca w grupach.
Korzystając ze Słownika gwary ułóżcie zdanie, które złożone z dziś już nieużywanych
wyrazów. Przeczytajcie je kolegom i koleżankom, może komuś uda się zgadnąć jego
znaczenie. Przetłumaczcie zdanie na współczesną polszczyznę. Spróbujcie je przetłumaczyć
na gwarę uczniowską – czy zawsze jest to możliwe? Jeśli nie – dlaczego?
6.Narysujcie i podpiszcie elementy stroju krakowskiego. Korzystajcie z własnej wiedzy lub
opisu podanego w Załączniku 1.
7.Sprawdźcie efekty swojej pracy porównując je z rysunkami i opisami w Załączniku 2 oraz
w Załączniku 3 (źródło: http://www.polalech.pl/krakowski-opis.htm )
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Załącznik 1.

OPIS STROJU KRAKOWSKIEGO
STRÓJ MĘSKI
kaftan
Krakowski kaftan, obok białej sukmany, stanowił najważniejszy, świadczący o
zamożności element stroju. Zakładany na lnianą koszulę, był dopasowaną w talii,
długą po kolana kamizelką bez rękawów, szytą z ciemnego sukna. Miał czerwone
podbicie, przykryte klapkami kieszenie oraz liczne ozdoby w postaci rozmaitych
guzików i chwostów, czyli pęczków związanych, równo przyciętych jedwabnych lub
bawełnianych nici. Rozcięte z tyłu poły luźno zwisały od pasa w dół.
sukmana
Kosztowne, dostojne i poważne w kroju okrycia wierzchnie nosili zazwyczaj zamożni
gospodarze. Krakowska sukmana, dostatnia, obszerna i długa, lekko wcięta w pasie,
dołem rozkloszowana, uszyta z białego sukna, lamowana od spodu czerwonym, ze
stojącym kołnierzem i czerwonymi wypustkami, zwraca dziś uwagę nie tylko
ciekawym krojem i ozdobami, ale też zestawieniem barw. Dominuje tu biel i
czerwień, polskie barwy narodowe.
pas
Krakowiak nosił skórzany pas gęsto nabijany ćwiekami i zapinany na mosiężną
sprzączkę. Z boku zwisały, nawleczone na rzemyki, metalowe blaszki dźwięczące
przy każdym kroku, zwłaszcza w tańcu, zwane z tego powodu brzękadełkami. Przy
pasie mocowano nożyk oraz torebkę na krzesiwo i hubkę. Pas z brzękadełkami
zakładano na kaftan, rzadziej na sukmanę.
spodnie
Zwane portkami, charakterystyczne dla odświętnego stroju jasne spodnie w cienkie,
czerwone lub różowe pionowe prążki, szyto z cienkiego lnu lub bawełny, jeśli były
noszone latem. Zimą wkładano jednocześnie kilka par spodni szytych z grubych
tkanin lnianych. Spodnie zawsze wpuszczano w buty dbając o to, by nogawki, lekko
wywinięte poniżej kolan na zewnątrz, opadały na cholewy.
buty
Na przestrzeni lat krakowskie buty ulegały różnym zmianom i modom. Zmieniał się
wygląd cholewy, ilość szwów, wysokość, a także twardość. Noszono więc buty
sięgające kolan, szyte z wołowej skóry, z miękką i prostą cholewą lub sztywną, ale
karbowaną przy kostce i ułożoną w harmonijkę. Zakładano także buty krótsze, z
wyłożonym na wierzch podszyciem górnej części cholewy. Niezależnie od tych
zmian, obcasy butów miały zawsze stalowe podkówki.
18

krakuska
Wśród rozmaitych nakryć głowy noszonych w Krakowskiem był i czarny filcowy
kapelusz, z powodu kształtu podobnego do żelaznego garnka zwany żeleźniakiem, i
była też wełniana czapka magierka, ale wszystkie zdystansowała czerwona rogatywka.
Szyta z czterech klinów sukna, otoczona czarnym barankiem, ozdobiona pękiem
pawich piór i kolorowymi wstążkami, jest dziś utożsamiana z regionem i nazywana
krakuską.

STRÓJ DAMSKI
wianek
Przystrojenie głowy zależało od stanu cywilnego. Dziewczyny nosiły wianki ze
sztucznych kwiatów. Zdobiły je spadające na plecy barwne wstążki. Nakryciem głowy
mężatki była kosztowna chusta czepcowa, po raz pierwszy zakładana w czasie
weselnych oczepin. Sposoby wiązania były tak różne, że rozpoznawano po nich, z
jakiej wsi pochodzi ubrana w chustę kobieta.
koszula
Koszule szyto z delikatnego płótna. Miały szerokie rękawy i gustowne zdobienia w
postaci haftu atłaskowego na dekolcie, karczku i mankietach. Z bielą koszuli pięknie
kontrastowała czerwień korali. Naszyjniki składały się z wielu sznurów. Największe
paciorki, umieszczone pośrodku, zdobiły dodatkowo srebrne okucia i krzyże.
Prawdziwe korale były bardzo kosztowne, uboższe panie nosiły więc naszyjniki
chlebowe, czyli imitacje wykonane z gniecionego chleba.
gorset
Zakładany na koszulę gorset, szyty z aksamitu lub sukna, bywał w różnych kolorach:
wiśniowym, amarantowym, szafirowym, zielonym lub czarnym. Wyszywano go
kolorowym haftem o motywach roślinnych, po czym ozdabiano różnobarwnymi,
błyszczącymi koralikami, cekinami, guziczkami na nóżkach, tasiemkami,
chwościkami i wstążeczkami.
katana
Gorset z doszytymi rękawami nazywano kataną. Katanę szyto z aksamitu, rzadziej z
sukna, i zdobiono równie bogato, jak gorset. Noszono ją w komplecie z gorsetem o
podobnym kolorze i ozdobach. Poza kataną znano kilka innych rodzajów kaftanów.
Jako okrycia wierzchniego używano też żupaników, sukienek, białych kożuchów i
rozmaitych chust zarzucanych na ramiona, wśród których najczęściej noszono
wełniane chusty w dużą kratę.

spódnica
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Krakowianki nosiły jednocześnie dwie spódnice. Wierzchnia była długa i szeroka,
wzorzysta, uszyta z tybetu, płótna, jedwabiu lub batystu, najczęściej w kolorze
czerwonym, zielonym, niebieskim lub białym. Od wewnątrz dół podszyty był płatem
innej tkaniny, co usztywniało spódnicę i chroniło przed rozdarciem. Spódnica spodnia,
uszyta z białego płótna, bogato zdobiona haftem atłaskowym, pełniła rolę halki.
Spódnice lekko zasłaniały odświętne czarne, sznurowane trzewiki.

zapaska
Zapaski krakowskie, nieco krótsze od spódnicy, zakrywały jej przód i boki. Szyte były
z rozmaitych materiałów, najczęściej jednak z tego samego, co spódnica. Noszono
także fartuszki białe, tiulowe, ozdabiane misternym haftem atłaskowym. Zdarzało się,
że haft pokrywał całą powierzchnię zapaski. Do zdobienia brzegów używano również
koronek.
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IZBA REGIONALNA W KAMIENIU
Izba znajduje się w starym lamusie dworskim w obrębie zabytkowego kompleksu
klasztorno – folwarcznego. Zgromadzono tu ponad 150 eksponatów przedstawiających
wyposażenie dawnej izby mieszkalnej oraz pomieszczeń gospodarczych. Zwiedzający znajdą
tu wszelkiego rodzaju materiały związane z gospodarką rolną i rzemiosłem, stare fotografie,
dokumenty, naczynia, narzędzia i meble. To wspaniałe miejsce na lekcję na temat źródeł
historycznych i rozmaitych form upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości „Małej
Ojczyzny”. To również okazja do poznania tradycji historyczno-kulturowej i problemów
społeczno-gospodarczych regionu.
Uczniowie w czasie zajęć mają okazję nie tylko obejrzeć zgromadzone eksponaty, ale
także sprawdzić zastosowanie niektórych z nich w praktyce. Izba prowadzona jest przez
Towarzystwo Przyjaciół Kamienia.

Scenariusz A
Temat zajęć: Dawno, a może całkiem niedawno,
czyli jak wyglądało kiedyś życie na wsi…
•

Czas trwania: – 45-60 minut

•

Adresaci: – uczniowie przedszkoli oraz klas I-III szkoły podstawowej

•

Miejsce: - miejscowość Kamień, gmina Czernichów (Izba Regionalna i jej otoczenie).

•

Środki dydaktyczne: puzzle, zalaminowane obrazki eksponatów z izby oraz
odpowiadających im sprzętów współczesnych, płyta CD „Pląsy z długą brodą”, kopia
krzyżówki dla każdego ucznia, kartki, kredki.

PODSTAWA PROGRAMOWA


Edukacja przedszkolna

o Cele wychowania przedszkolnego: Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie
społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności
prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; kształtowanie u
dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i
wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
o Obszary wychowania: Dziecko: 15.2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna
ważniejsze instytucje i orientuje się w rolach społecznych (…).


Edukacja wczesnoszkolna
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o Cele kształcenia: 1.Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu na temat
faktów, zasad, teorii i praktyki dotyczących zjawisk i tematów bliskich
doświadczeniom uczniów. 2.Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania
posiadanych wiadomości podczas wykonywanych zadań i rozwiązywanych
problemów.
o Treści kształcenia: Edukacja polonistyczna: Uczeń: 1.1.a - uważnie słucha
wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji; Edukacja społeczna: Uczeń: 5.2
- identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami; 5.6 – zna najbliższą okolicę, jej
ważniejsze obiekty i tradycje, wie w jakim regionie mieszka; Edukacja przyrodnicza;
Uczeń: 6.1. - obserwuje i prowadzi proste doświadczenia przyrodnicze;

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Część I. W Izbie Regionalnej
•

Praca w grupach. Układanie puzzli przedstawiających eksponaty pochodzące z Izby
Regionalnej (żelazko, maśniczka, nosidła do wody, syrniczka); odszukanie wśród
zbiorów eksponatu z układanki – próba odpowiedzi na pytanie, do czego mogły służyć
te przedmioty.

•

Zabawa „Dawniej i dziś” – łączenie w pary ilustracji przedmiotów/sprzętów
współczesnych oraz tych odpowiadających im z przeszłości. np. pralka, miska, cep,
żelazko, maszyna do szycia, itp.

•

Układanie z rozsypanek sylabowych nazw eksponatów; odszukanie ich wśród
zbiorów. (załącznik 1)

•

Próba użycia eksponatów przez dzieci (siekanie ziemniaków, noszenie wody,
mielenie ziarna na żarnach, jazda tragacem, przymierzanie strojów ludowych, bujanie
na koniku na biegunach).

•

Zabawy znane od pokoleń - zabawy muzyczno – ruchowe: „Siała baba mak”, „Uciekaj
myszko”, itp. (tu można wykorzystać płytę CD).

Część II. W otoczeniu Izby Regionalnej
•

Rozwiązanie krzyżówki z hasłem POMNIK PRZYRODY; ZABYTEK odczytanie
definicji - pomnik przyrody, zabytek. Odszukanie wszystkich lip (pomników
przyrody) w otoczeniu oraz zabytkowej studni; zmierzenie obwodu lip – dzieci
chwytają się za ręce, szukają lipy o największym obwodzie.

•

Podsumowanie: dzieci rysują wybrany eksponat, część Izby lub obiekt z otoczenia
zabudowań.
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Załącznik 1 – rozsypanki sylabowe
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……………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………......
……………………………………………………………………………………….....
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Załącznik 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

•
1. Nasza ojczyzna.
2. Biały na czerwonym tle w godle państwowym.
3. Dawne naczynie do wyrobu masła.
4. Malowane na Wielkanoc.
5. Tańcowała z nitką.
6. Legendarny założyciel Krakowa.
7. Inaczej 60 sztuk.
8. Przestrzeń dookoła nas widziana z pewnego punktu.
9. Zimowa stolica Polski.
10. Unosi się z komina.
11. Inaczej prezent.
12. Niezbędna do życia.
13. Tata twojego taty.
14. Siedzieć jak ………….pod miotłą.
ROZWIĄZANIE………………………………………………………………… - to prawnie
chroniony twór przyrody, szczególnie cenny ze względów naukowych, zabytkowych,
kulturowych i innych.
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Załącznik 3

1
2
3
4
5
6
7

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Siedziba królów.
Opowiadana na dobranoc.
Malowany przez artystę, wisi na ścianie.
Pierwszy miesiąc roku.
Piszemy po niej kredą w szkole.
Potrzebny do ulepienia bałwana.
Trwa 12 miesięcy.

ROZWIĄZANIE: …………………………. – jest to każdy wytwór działalności człowieka,
będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną,
artystyczną, naukową lub emocjonalną (…); stara i cenna rzecz lub budowla o dużej wartości
historycznej i naukowej;
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Scenariusz B.
Temat zajęć: Gdy dziadkowie byli dziećmi.
•
•
•

Czas trwania: ok. 2 godziny.
Uczestnicy – uczniowie klas IV – VI.
Miejsce: miejscowość Kamień, gmina Czernichów (Izba Regionalna, kościół parafialny,
punkt widokowy).
Sugerowane pomoce dydaktyczne: mapy, kompasy, drobne nagrody dla zwycięzców
konkursu, mapy konturowe gminy Czernichów lub wszystkich gmin wchodzących w
skład LGD Blisko Krakowa.

•

PODSTAWA PROGRAMOWA
•

Szkoła podstawowa

Edukacja wczesnoszkolna
o Cele kształcenia: 1.Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu na temat
faktów, zasad, teorii i praktyki dotyczących zjawisk i tematów bliskich
doświadczeniom uczniów. 2.Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania
posiadanych wiadomości podczas wykonywanych zadań i rozwiązywanych
problemów.
o Treści nauczania: edukacja polonistyczna. Uczeń: 1.1.a - uważnie słucha wypowiedzi i
korzysta z przekazywanych informacji; 1.1.b – czyta i rozumie teksty przeznaczone
dla dzieci na I etapie edukacyjnym i wyciąga z nich wnioski; 11.c – wyszukuje w
tekście potrzebne informacje (…); edukacja społeczna. Uczeń:5.1.2 - identyfikuje się
ze swoją rodziną, i je tradycjami; 5.6 – zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty i
tradycje, wie, w jakim regionie mieszka.
Historia i społeczeństwo:
o Cele kształcenia: II. Analiza i interpretacja historyczna; III. Tworzenie narracji
historycznej.
o Treści nauczania: 1. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym. Uczeń:- wyraża
opinię na temat kultywowania tradycji i gromadzenia pamiątek rodzinnych; 2. „Mała
Ojczyzna”. 1) opisuje swoją „małą Ojczyznę”, uwzględniając tradycję historycznokulturową i problemy społeczno-gospodarcze; 2) zbiera informacje o rozmaitych
formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości „małej Ojczyzny”; 8. Historia
jako dzieje. Uczeń: 3) podaje przykłady różnych źródeł historycznych i wyjaśnia,
dlaczego należy je chronić.
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Przyroda:
o Cele kształcenia: III, IV.
o Treści nauczania : 2. Orientacja w terenie. Uczeń:3) orientuje plan, mapę w terenie,
posługuje się legendą; 4) identyfikuje na planie i mapie topograficznej miejsce
obserwacji i obiekty w najbliższym otoczeniu, określa wzajemne położenie obiektów
na planie, mapie topograficznej i w terenie. 7. Krajobrazy Polski i Europy. Uczeń: 4)
charakteryzuje wybrane krajobrazy Polski (…);

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
•

•

•

•

•

•

Informacje wstępne o miejscowości, m.in. zwarte na tablicy informacyjnej dotyczące
przeszłości geologicznej okolicy (tablica umieszczona jest obok boiska sportowego,
około 10 m od Izby Regionalnej).
Informacje na temat położenia Kamienia - geograficznego i administracyjnego;
wskazanie na mapie miejscowości i jej sąsiedztwa z innymi miejscowościami, gminami
i powiatami (chrzanowski, wadowicki); ćwiczenie umiejętności wskazywania
kierunków świata na mapie i w terenie.
Zwiedzanie kościoła parafialnego pw. Opieki Matki Bożej – (należy zwrócić uwagę na
obraz w ołtarzu głównym oraz obrazy boczne przedstawiające mieszkańców Kamienia z
początku XX w. w strojach regionalnych; w zależności od grupy możliwa dyskusja o
tym, czy chcieliby zostać w ten sposób uwiecznieni, jakie z tego wynikają plusy i
minusy – dyskusja może zmierzać do tematu ochrony wizerunku i danych osobowych
na portalach społecznościowych).
Zwiedzanie ogrodu plebanii ze szczególnym uwzględnieniem lip będących pomnikami
przyrody (przypomnienie definicji oraz zachowania się wobec tychże) oraz zabytkowej
studni.
W Izbie Regionalnej: informacja o genezie, założycielach i funkcjonowaniu instytucji;
zapoznanie się z ekspozycją (część mieszkalna i gospodarcza), rozpoznawanie sprzętów
i narzędzi, wspólne określanie ich wykorzystania w przeszłości; samodzielne oglądanie
eksponatów (w Izbie istnieje możliwość dotykania sprzętów, zakładania butów, strojów,
pracy narzędziami); zapoznawanie się z publikacjami i in. materiałami promocyjnymi
wydanymi przez Towarzystwo Przyjaciół Kamienia.
Oglądanie wystawy starych fotografii (w tym tych dokumentujących skutki
bombardowania w 1944 r.).

Wersja A:
• Zajęcia w 5 grupach (dobór losowy) jako przygotowanie do konkursu. Każda grupa
otrzymuje materiały dotyczące tematyki zajęć i przez 10 minut pracuje z nimi.
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•
•

Konkurs grup: losowy wybór jednego z pytań (zał. A).
Nagrodzenie zwycięskiej grupy.

Wersja B:
• Konkurs: praca w zespołach zadaniowych; wykorzystanie informacji uzyskanych
w czasie warsztatów, tworzenie posteru (zał. B) – wygrywa grupa, która jako
pierwsza wykona bezbłędnie wszystkie zadania.
• Prezentacja prac.
•
•

Przejście na miejsca widokowe (trasa zajmuje ok. 5 - 10 min.), oglądanie panoramy
okolicy.
Wpis uczestników zajęć do kroniki opiekuna Izby –TPK, wspólna fotografia i
zakończenie zajęć.

Załącznik A
Pytania konkursowe dla grup
1. W którym wieku została założona wieś Kamień?
2. Kto po raz pierwszy użył nazwy Kamień w obecnie używanej pisowni?
3. Co to jest Pierścień Jurajski?
4. Wymieńcie trzy rośliny chronione występujące w lasach wokół Kamienia.
5. Kto utworzył Izbę Regionalną w Kamieniu?
6. Najczęściej występującą w Kamieniu skamieniałością jest …….
7 Jak nazywa się i jaką ma wysokość bezwzględną najwyższe wzniesienie w Kamieniu?
8. Co to jest tragac? Wskażcie to narzędzie w zbiorach Izby Regionalnej.
9. W jakich latach był budowany kościół w Kamieniu?
10. Znajdźcie i wskażcie narzędzie do wyrobu masła, podajcie jego nazwę.
11. Znajdźcie i wskażcie narzędzie do wyrobu sera, podajcie jego nazwę.
12. Co oznacza słowo lamus?
13. Czy w Kamieniu są pomniki przyrody? Jeśli tak, to co je stanowi?
14. Pokażcie narzędzie służące kiedyś do prania i podajcie jego nazwę.
15. Co to są cepy? Do czego służyły? Jak wyglądają? (można opisać lub pokazać).
16. Wymieńcie organizacje społeczne działające w Kamieniu.
17. Pokażcie dwa narzędzia używane do wypieku chleba.
18. Jakie wezwanie (tytuł) nosi kościół w Kamieniu?
19. Który przedmiot w Izbie Regionalnej ma duszę? Wskażcie i nazwijcie go.
20. Ile lat działa Izba Regionalna?
Załącznik B
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Dla uczniów z terenu powiatu krakowskiego: do wykorzystania publikacja do edukacji
regionalnej Ziemia Podkrakowska - moja mała ojczyzna, p. red. R. Lisowskiego, Kraków,
2006. Publikacja jest dostępna w bibliotece szkolnej każdej szkoły w powiecie jako rezultat
projektu finansowanego ze środków Rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Publikacja jest dostępna także
w Izbie Regionalnej.
Mapy turystyczne oraz konturowe gminy Czernichów, dane liczbowe oraz ilustracje
potrzebne do zajęć znajdują się w Izbie Regionalnej.
Zadania dla grup

1. Co jest pomnikiem przyrody, który widzieliście dzisiaj? Wykonajcie plakat z ilustracją tego
pomnika.
2. Rozpoznajcie sprzęty z izby regionalnej przedstawione na załączonej kartce.
Połączcie ich nazwy z obrazkami, kartki naklejcie na plakat.
3. Na załączonym wykresie przedstawiającym liczbę ludności we wsiach gminy Czernichów
podpiszcie we właściwym miejscu: nazwę Waszej miejscowości i Kamień (liczbę ludności
obu wsi znajdziecie na załączonej kartce). Wykres naklejcie na plakat.
4. Znajdźcie na mapie gminy Czernichów: Kamień i Waszą miejscowość - podpiszcie te
miejscowości, a mapę naklejcie.
5. Rozpoznajcie kościoły w Kamieniu i w swojej miejscowości (parafii) według załączonych
opisów - naklejcie te opisy na plakat i właściwie podpiszcie: Kamień i waszą miejscowość.
6. Na dużej mapie zaznaczcie kolorowym pisakiem trasę, którą przyjechaliście z waszej
miejscowości do Kamienia.
7. Wymyślcie hasło reklamujące gminę Czernichów, Kamień lub Waszą miejscowość.
Umieśćcie je na plakacie.
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Scenariusz C
Tytuł zajęć: Opowiem ci, jak żyli moi dziadkowie.
•
•
•
•

Czas trwania: 45 min – 90 min.
Uczestnicy – uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Miejsce: Izba Regionalna w Kamieniu.
Sugerowane pomoce dydaktyczne: przybory do pisania, twarde podkładki, powielone
karty pracy.

PODSTAWA PROGRAMOWA
• Szkoła podstawowa
Historia
o Cele kształcenia: II. Analiza i interpretacja historyczna;
III. Tworzenie narracji
historycznej.
o Treści nauczania: II, III. 8.3 – podaje przykłady różnych źródeł historycznych i
wyjaśnia dlaczego należy je chronić; III. 2.1 opisuje swoją „Małą Ojczyznę”,
uwzględniając tradycję historyczno-kulturową i problemy społeczno-gospodarcze;
II.2.2 – zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń z
przeszłości regionu.


Gimnazjum

Wiedza o społeczeństwie:
o Cele kształcenia: I-III.
o Treści nauczania. 8.2. Uczeń wyjaśnia, uwzględniając wielonarodowe tradycje Polski,
jaki wpływ na kształtowanie narodu mają wspólne dzieje, kultura, język i tradycja;
9.1. Patriotyzm dzisiaj. Uczeń wyjaśnia, co łączy człowieka z wielką i małą ojczyzną i
omawia te więzi na własnym przykładzie;9.3.wyjaśnia, odwołując się do wybranych
przykładów, czym według niego jest patriotyzm; 17. 1. Gmina jako wspólnota
mieszkańców. Uczeń przedstawia podstawowe informacje o swojej gminie,
wydarzenia i postaci z jej dziejów;

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
•

Przekazanie uczniom informacji o Izbie Regionalnej i historii jej powstania.

•

Rozdanie kart pracy. Zał. 1.
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•

Zwiedzanie.

•

Podczas rozwiązywania zadań uczniowie korzystają z dostępnych informacji,
eksponatów.

•

Prezentacja wyników, wymiana informacji, wspólne wnioski – omówienie kart
pracy i wyników zwiedzania.

•

Drama – przedstawienie scenki z wykorzystaniem przedmiotów znajdujących się
w Izbie.

•

Ognisko – uczniowie zgromadzeni przy ognisku wymyślają historię z dawnych
czasów. Bardzo pomocny będzie tutaj opracowany podczas zwiedzania
słowniczek. Wszyscy muszą uważnie słuchać, gdyż kolejno dopowiadają dalszą
część opowieści. Opowiadanie to rozpoczyna nauczyciel: Około 100 lat temu mój
pradziadek ubierał się w….. – i w tym miejscu pole do popisu mają kolejni
uczniowie.
Początek może oczywiście zaczynać się od innych słów.
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Załącznik 1.
•

Źródła historyczne.
Źródła historyczne są to utrwalone i zachowane ślady działalności człowieka, dzięki
którym czerpiemy wiedzę na temat przeszłości.
Korzystając z wszelkich informacji przy zwiedzaniu Izby Regionalnej - uzupełnij tabelę.

•

•

ŹRÓDŁA NIEPISANE
Materialne pozostałości po działalności
związanej z zżyciem codziennym
człowieka:
• Odzież
……………………………………
………………
……………………………………
……………..
• Narzędzia
……………………………………
………………
……………………………………
……………..
• Broń
……………………………………
………………
……………………………………
……………..
• Ozdoby
……………………………………
………………
……………………………………
……………..
• Monety
……………………………………
………………
……………………………………
……………..
Ikonografia:
• Malarstwo
……………………………………
………………
……………………………………
……………..
• Grafika
……………………………………
………………

•

•

•

•

ŹRÓDŁA PISANE
Źródła opisowe:
• Kroniki
……………………………………
………………
……………………………………
……………..
• Pamiętniki
……………………………………
………………
……………………………………
……………..
Źródła aktowe:
• Regulaminy i statuty
……………………………………
………………
……………………………………
……………..
• Umowy
……………………………………
………………
……………………………………
……………..
Listy:
• Urzędowe
……………………………………
………………
……………………………………
……………..
• Prywatne
……………………………………
………………
……………………………………
……………..
Prasa
……………………………………
………………
……………………………………
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•

•

•

•

……………………………………
……………..
Plakat
……………………………………
………………
……………………………………
……………..
Rzeźba
……………………………………
………………
……………………………………
……………..
Fotografia
……………………………………
………………
……………………………………
……………..

……………..
•

Pisma ulotne:
• Ulotki
……………………………………
………………
……………………………………
……………..
• Broszury
……………………………………
………………
……………………………………
……………..
• Instrukcje
……………………………………
………………
……………………………………
……………..
• Rachunki
……………………………………
………………
……………………………………
……………..

Słowniczek.
Wypisz jak najwięcej słów, których dziś już nie używamy lub które są ci nieznane.
Słowniczek będzie Ci potrzebny w późniejszej zabawie.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………....
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
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NA SZLAKU ARCHITEKTURY DREWNIANEJ
W okolicach Skawiny warto zobaczyć dwa piękne kościoły, leżące na
Małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. Pierwszy z nich znajduje się w
Woli Radziszowskiej, drugi w Krzęcinie. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w
Woli Radziszowskiej pochodzi z końca XV w. W świątyni zachowały się
ostrołukowe portale gotyckie. Stropy i ściany kościoła pokryte są piękną
polichromią z 1893 r. Dominują w niej motywy figuralne. Umieszczony na
belce tęczowej krucyfiks gotycki pochodzi z początku XVI w. Z kolei z II
połowy XVII w. pochodzi ołtarz główny z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowanym
w Krakowie w 1462 r. Na koniec XVII stulecia datowane są późnorenesansowe ołtarze boczne
oraz barokowa ambona.
Kościół pw. Narodzenia NMP w nieodległym od Woli Radziszowskiej Krzęcinie pochodzi z II
połowy XVI w. Jego konstrukcja jest dość nietypowa, bowiem korpus świątyni składa się z dwóch
części: jednonawowej z 1589 r. i trójnawowej z 1887 r. Z końca XVI stulecia pochodzą
charakterystyczne detale ciesielskie - otwór w ścianie tęczowej i portal wejścia do zakrystii.
Najstarszym elementem wyposażenia kościoła jest umieszczony w ołtarzu głównym obraz Matki
Bożej z Dzieciątkiem z 1520 r. Spora część wyposażenia pochodzi z II poł. XVIII w.
Warsztaty można przeprowadzić w każdym zabytkowym kościółku np. łącząc je z
warsztatami w innym obiekcie danej miejscowości.

Temat zajęć: Świętość w drewnie zapisana


Czas trwania: – 45-60 minut.



Adresaci: – uczniowie wszystkich etapów edukacyjnych.



Miejsce: - drewniany kościółek w Woli Radziszowskiej, Krzęcinie lub inny.



Środki dydaktyczne zostały wymienione przy kolejnych warsztatach.

PODSTAWA PROGRAMOWA


Szkoła podstawowa

Język polski:
o Cele kształcenia: I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji;
II Analiza i interpretacja tekstów kultury; III Tworzenie wypowiedzi.
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o Treści nauczania: I.1.2 Uczeń określa temat i główną myśl tekstu; I.1.6. odróżnia
zawarte w tekście informacje waŜne od informacji drugorzędnych; II.1.3 wyraża swój
stosunek do postaci; II.2.9 omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia; II.2.10
charakteryzuje i ocenia bohaterów; II.3.1 odbiera teksty kultury na poziomie
dosłownym i przenośnym; II.4 odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa
wpisane w teksty kultury (np. przyjaźń – wrogość, miłość – nienawiść, prawda –
kłamstwo, wierność – zdrada); III.1.7 sporządza plan odtwórczy wypowiedzi
(ramowy i szczegółowy); III.1.8 uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą
wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je;

Historia
o Cele kształcenia: I-V
o Treści nauczania: I.1.4. Uczeń wyraża opinię na temat kultywowania tradycji i
gromadzenia pamiątek rodzinnych; I.2.1. Uczeń opisuje swoją „małą Ojczyznę”,
uwzględniając tradycję historyczno- -kulturową i problemy społeczno-gospodarcze;
I.2.3. Uczeń zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci i
wydarzeń z przeszłości „małej Ojczyzny”;
 Gimnazjum
Edukacja artystyczna
o Cele kształcenia: I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
– percepcja sztuki; II. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę; III. Analiza i
interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki.
o Treści nauczania: mogą tu być realizowane wszystkie treści szczegółowe.
Język polski
o Cele kształcenia: I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji;
II Analiza i interpretacja tekstów kultury; III Tworzenie wypowiedzi.
o Treści nauczania: I.1.3. Uczeń porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w
przekazie; I.3.4 Uczeń rozpoznaje cechy kultury swojego regionu; II.2.1;II.4.3;
III.1.5oraz III.2.11 Uczeń operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych
(…) koncentrującym się wokół tematów społeczeństwo i kultura, region i Polska.

PROPOZYCJE ZAJĘĆ
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Warsztaty I
Po wysłuchaniu krótkiej prelekcji nt. historii świątyni, uczniowie tworzą przepis (na wzór
kulinarnego: składniki +sposób wykonania; w razie konieczności należy im podpowiedzieć,
że nie trzeba wziąć nie tylko formy zewnętrzne) na zabytkowy kościółek.
Materiały: kartki papieru, długopisy, podkładki.
Warsztaty II – plastyczne
Na zgiętych na trzy kartkach A4 uczniowie wykonują folder z najciekawszymi detalami
kościoła. Np. w przypadku kościoła w Woli Radziszowskiej mogą to być: wzór z ambony,
jeden z aniołów, organy, witraż. Na stronie tytułowej folderu może się znaleźć rysunek całej
budowli. W zależności od grupy folder można wzbogacić o komentarze.
Materiały: kartki papieru, kredki, farby.

Warsztaty III – fotograficzne
Podobnie jak w poprzednich warsztatach, proponujemy uczniom utrwalenie detalu. Można
dać im wolną rękę, można zadawać tematy np. święci, sceny z Biblii, Anioły, ornamenty,
witraże itd. Warto po zakończonych zajęciach, już w szkole, wspólnie obejrzeć prace,
najciekawsze wywołać i wyeksponować na wystawie, gazetce itd.
Warsztaty IV – dla cierpliwych
Ponieważ historia kościółków sięga dalekiej przeszłości (np. w wypadku Woli
Radziszowskiej średniowiecza) można się pokusić o próbę stworzenia strony z
rękopiśmiennej księgi z jej zdobieniami, inicjałami, miniaturami. Tekst powinien być krótki
np. nazwa miejscowości, ale pisany średniowieczną czcionką, a całość powinna zawierać
elementy inspirowane daną budowlą.
Materiały: kartki bloku technicznego, ścinane pisaki, kredki, farby itd.
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MUZEUM REGIONALNE W SKAWINIE
Muzeum Regionalnym w Skawinie zostało powołane do życia w 2010 r. i powstało na bazie
zbiorów i archiwaliów zgromadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Skawiny. Propaguje ono
historię i zabytki kultury ludowej rejonu Skawiny. Zbiory muzealne upowszechniają znajomość
historii miasta, jego zabytków, zwyczajów i obrzędów. Historię miasta obrazują stare fotografie,
archiwalia, pieczęcie oraz obrazy. Zaprezentowana jest Skawina w okresie XIV – XVIII w.,
Skawina galicyjska i międzywojenna, a także ta z okresu II wojny światowej oraz odbudowy i
rozwoju.
Etnografię regionu prezentuje ekspozycja rzeźb, strojów, tkanin, naczyń oraz przedmiotów
użytkowych. Szczególną uwagę zwraca zbiór kukiełek z Teatru Lalek założonego w 1950 r. przez
Władysława Szklarskiego przy Skawińskich Zakładach Koncentratów Spożywczych. Warto
podkreślić, że w jednej z sal prezentowane są eksponaty i fotografie skawińskiego przemysłu w
okresie II RP: Browaru, Rafinerii, Fabryki Środków Kawowych Francka oraz Galicyjskiej Fabryki
Wyrobów Kamionkowych i Szamotowych „Szamotka”. Do najcenniejszych obiektów
prezentowanych w muzeum zalicza się pieczęcie miejskie i cechowe z okresu od XVI do XIX w.
Cennymi eksponatami są również stroje Skawiniaka i Skawinianki oraz tkaniny haftowane wzorami
skawińskich hafciarek oraz skawińskie skrzynie wianne. Ekspozycji stałej towarzyszą cykliczne
wystawy czasowe.
Muzeum zorganizowane jest w pomieszczeniach „Pałacyku Ludwikowskich” przy ul.
Mickiewicza 26. Można je zwiedzać od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 16.00 oraz
w soboty w godz. od 9.00 do 14.00
kontakt tel. 012 256 05 72
mail: muzeum@muzeum-skawina.pl
PODSTAWA PROGRAMOWA


Szkoła podstawowa

Edukacja wczesnoszkolna
o Cele kształcenia: 1.Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu na temat faktów,
zasad, teorii i praktyki dotyczących zjawisk i tematów bliskich doświadczeniom uczniów.
2.Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas
wykonywanych zadań i rozwiązywanych problemów.
o Treści kształcenia: Edukacja społeczna 5.6) zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze obiekty,
tradycje; wie, w jakim regionie mieszka; 5.7) zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn
narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym, że są ludzie
szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i świata; 5.8) wie,
jak ważna jest praca w życiu człowieka;
Historia i społeczeństwo
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o Treści kształcenia: I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi
określeniami czasu historycznego: okres p.n.e., n.e., tysiąclecie, wiek, rok;
przyporządkowuje fakty historyczne datom; oblicza upływ czasu między
wydarzeniami historycznymi i umieszcza je na linii chronologicznej; dostrzega
związki teraźniejszości z przeszłością. 2. „Mała Ojczyzna”. Uczeń: 2.1) opisuje swoją
„małą Ojczyznę”, uwzględniając tradycję historyczno-kulturową i problemy
społeczno-gospodarcze; 2.2) zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania
postaci i wydarzeń z przeszłości „małej Ojczyzny”; 8. Historia jako dzieje. Uczeń: 8.
2) wyjaśnia, na czym polega praca historyka; 8. 3) podaje przykłady różnych źródeł
historycznych i wyjaśnia, dlaczego należy je chronić; 21. Rzeczpospolita w XVII w.
Uczeń: 21.2) sytuuje w czasie i opisuje wyprawę wiedeńską Jana III Sobieskiego,
używając pojęć: oblężenie, odsiecz, sułtan, husaria.


Gimnazjum

Historia
o Treści kształcenia: I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i
procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,
równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w
rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. II. Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń
wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje
wnioski; dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i
oceniającą; wyjaśnia związki przyczynowo - skutkowe analizowanych wydarzeń,
zjawisk i procesów historycznych; wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla
rozumienia świata współczesnego.

MUZEUM OFERUJE
NASTĘPUJĄCE ZAJĘCIA EDUKACYJNE
DLA PRZEDSZKOLA
"Mali poszukiwacze śladów historii, tradycji miasta Skawiny i okolic".
1. Legendy skawińskie – multimedialna lekcja muzealna połączona z zajęciami
plastycznymi i spacerem po obszarze przedkolacyjnym.
2. Spacer ze "Skawińskim sokołem" – wycieczka po zabytkach sakralnych i świeckich
Skawiny.
3. Pierwsi mieszkańcy okolic Skawiny – lekcja muzealna.
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4. Kazimierz Wielki i jego zamek – lekcja muzealna połączona z kolorowanką i
układanką klockową – "Skawiński zamek".
5. Warsztaty malowania kredą kolorową Kazimierza Wielkiego i Babetty.
6. "Skawiński strój" – lekcja muzealna połączona z kolorowanką strojów.
7. "Skawińskie puzzle papieskie" układanka.
8. Plastyczny plener muzealny "Malujemy skawińską skrzynię".
9. "Muzealne zabawy dzieciaków" (dzień dziecka).
10. "Zwyczaje bożonarodzeniowe" – lekcja muzealna połączona z tradycyjnym
podłaźnikiem i szopką.
11. "Zwyczaje wielkanocne" - lekcja muzealna połączona z malowaniem pisanek.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
„Poszukiwacze śladów historii, tradycji miasta Skawiny i okolic”
1. Skawińskie legendy – lekcja muzealna połączona z plenerem plastycznym.
2. "Początki Skawiny" – lekcja muzealna połączona ze spacerem po obszarze
przedkolacyjnym.
3. "Zamek króla Kazimierza Wielkiego" – lekcja muzealna połączona plenerem
plastycznym.
4. "zamek króla Kazimierza Wielkiego" – lekcja muzealna połączona z muzealną
kolorowanką, układanka klockową.
5. Tradycyjny strój skawiniaków – lekcja muzealna połączona z muzealną kolorowanką.
6. Zabytki architektury sakralnej Skawiny – lekcja muzealna plenerowa.
7. Zabytki architektury świeckiej Skawiny – lekcja muzealna plenerowa.
8. Plener plastyczny "zabytki sakralne Skawiny".
9. Plener plastyczny "zabytki świeckie Skawiny".
10. Tradycyjne zabawy andrzejkowe.
11. Tradycyjne zwyczaje bożonarodzeniowe Skawiny i okolic (wystawa szopek, ubieramy
"podłaźnik", inscenizacja szopki krakowskiej, kolędy).
12. Tradycyjne zwyczaje wielkanocne – lekcja muzealna połączona z tworzeniem palmy
skawińskiej i ozdabianiem pisanki.
13. Malujemy skawińską skrzynię - warsztaty muzealne.
14. Układanie "skawińskich puzzli papieskich" (160 elementów).
15. Warsztaty ceramiczne "zamek skawiński”.
KLASY IV-VI
.
1. J. W. w edukacji wczesnoszkolnej.
2. Gra terenowa "skarb króla Kazimierza Wielkiego".
3. Gra terenowa "Skarb Babetty".
4. Układanie tematycznych puzzli elektronicznych.
5. "Nekropolie skawińskie" – lekcja plenerowa.
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6. Warsztaty orgiami.
7. Warsztaty tworzenia bukietów kwiatowych.
8. Tradycyjne gry podwórkowe.
EDUKACJA GIMNAZJALNA
1. Propozycje j.w. w klasach IV-VI.
2. Plener fotograficzny "Zabytki sakralne okolic Skawiny" połączony z lekcją muzealną
w tych zabytkach.
3. Tyniec i Skawina w okresie konfederacji barskiej" – lekcja muzealna plenerowa.
4. "Skawina w okresie powstania styczniowego" – multimedialna lekcja muzealna.
5. "Skawina w czasach i wojny światowej" – multimedialna lekcja muzealna.
6. "Zbrodnia katyńska" - multimedialna lekcja muzealna.
7. "Najstarsze dokumenty i mapy Skawiny" - multimedialna lekcja muzealna.
8. "Skarby Rynku skawińskiego" – zwiedzanie ekspozycji archeologicznej.
9. "Szlakiem holokaustu skawińskich Żydów" – lekcja plenerowa.
10. "Skawińscy Żydzi" - multimedialna lekcja muzealna.
11. "Skawina w latach 1918-39" – multimedialna lekcja muzealna.
12. "Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół'" – multimedialna lekcja muzealna.
13. "Związek Strzelecki" - multimedialna lekcja muzealna.
14. "Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży W Skawinie" – multimedialna lekcja
muzealna.
15. "Skawina w okresie okupacji" – multimedialna lekcja muzealna.
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MUZEUM ŚLUSARSTWA
IM. MARCINA MIKUŁY W ŚWIĄTNIKACH GÓRNYCH
W zbiorach muzeum znajdują się dokumenty oraz opracowania dotyczące historii Świątnik
Górnych, lokalnego rzemiosła kowalsko ślusarskiego oraz płatnerstwa. Najważniejszym
działem muzeum jest kolekcja zbytkowych kłódek, zamków oraz narzędzi ślusarskich i
kowalskich. Wśród zbiorów odnaleźć można także ekspozycję pamiątek związanych z pracą
świątników wawelskich.
Muzeum oferuje zwiedzającym gotowe zajęcia i lekcje muzealne dotyczące historii regionu.
Oferta kierowana jest do przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Uwaga! Terminy zajęć należy wcześniej uzgodnić.
Kontakt
Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w Świątnikach Górnych
ul. Bruchnalskiego 35
32-040 Świątniki Górne
Dyrektor Muzeum Witold Szczygieł
Tel.(12) 2705-040, (12) 2704-097
e-mail: swiatniki@op.pl

PODSTAWA PROGRAMOWA


Szkoła podstawowa

Edukacja wczesnoszkolna
o Cele kształcenia: 1.Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu na temat
faktów, zasad, teorii i praktyki dotyczących zjawisk i tematów bliskich
doświadczeniom uczniów. 2.Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania
posiadanych wiadomości podczas wykonywanych zadań i rozwiązywanych
problemów.
o Treści kształcenia: Edukacja społeczna 5.6) zna najbliższą okolicę, jej ważniejsze
obiekty, tradycje; wie, w jakim regionie mieszka; 5.7) zna symbole narodowe (barwy,
godło, hymn narodowy) i najważniejsze wydarzenia historyczne; orientuje się w tym,
że są ludzie szczególnie zasłużeni dla miejscowości, w której mieszka, dla Polski i
świata; 5.8) wie, jak ważna jest praca w życiu człowieka;
Historia i społeczeństwo
o Treści kształcenia: I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi
określeniami czasu historycznego: okres p.n.e., n.e., tysiąclecie, wiek, rok;
przyporządkowuje fakty historyczne datom; oblicza upływ czasu między
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wydarzeniami historycznymi i umieszcza je na linii chronologicznej; dostrzega
związki teraźniejszości z przeszłością. 2. „Mała Ojczyzna”. Uczeń: 2.1) opisuje swoją
„małą Ojczyznę”, uwzględniając tradycję historyczno-kulturową i problemy
społeczno-gospodarcze; 2.2) zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania
postaci i wydarzeń z przeszłości „małej Ojczyzny”; 8. Historia jako dzieje. Uczeń: 8.
2) wyjaśnia, na czym polega praca historyka; 8. 3) podaje przykłady różnych źródeł
historycznych i wyjaśnia, dlaczego należy je chronić; 21. Rzeczpospolita w XVII w.
Uczeń: 21.2) sytuuje w czasie i opisuje wyprawę wiedeńską Jana III Sobieskiego,
używając pojęć: oblężenie, odsiecz, sułtan, husaria.


Gimnazjum

Historia
o Treści kształcenia: I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i
procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,
równoczesności i następstwa; dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w
rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. II. Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń
wyszukuje oraz porównuje informacje pozyskane z różnych źródeł i formułuje
wnioski; dostrzega w narracji historycznej warstwę informacyjną, wyjaśniającą i
oceniającą; wyjaśnia związki przyczynowo - skutkowe analizowanych wydarzeń,
zjawisk i procesów historycznych; wyjaśnia znaczenie poznawania przeszłości dla
rozumienia świata współczesnego.

 PROPOZYCJE LEKCJI
Temat: Husaria i płatnerstwo świątnickie

Treści lekcji:
1. Dzieje najsłynniejszej w historii Polski formacji wojskowej – husarii.
2. „Legenda” husarii na tle historii płatnerstwa świątnickiego.
3. Zapoznanie z historią „skrzydlatych rycerzy”.
4. Możliwość przymierzenia elementów ochronnych XVII – wiecznego rycerza.
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Temat lekcji: Kłódkarstwo i ślusarstwo
Treści lekcji:
1. Historia ślusarstwa i kłódkarstwa.
2. Zapoznanie z rodzajami kłódek.
3. Poznanie narzędzi niezbędnych do wyrabiania kłódek.
4. Wskazanie miejsc do których docierały świątnickie kłódki.
5. Rola kłódkarstwa w kształtowaniu się historii, języka oraz kultury Świątnik.

Temat: Historia świątników Katedry Wawelskiej
Treści lekcji:
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1. Historia świątników (kluczników) wawelskich - stróżów Katedry Wawelskiej.
2. Obowiązki i przywileje świątników wawelskich.
3. Zapoznanie z materiałami i dokumentami związanymi z pracą stróży Katedry
Wawelskiej.
4. Historia symboli narodowych znajdujących się w Katedrze (Włócznia św. Maurycego,
relikwiarz Gwoździa Pańskiego, Dzwon Zygmunta).
5. Anegdoty, historie oraz opowieści z dawnego życia zamku na Wawelu oraz Katedry.
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IZBA PAMIĘCI RODU HALLERÓW I HALLERCZYKÓW
Izba Pamięci to miejsce, gdzie znajdują się pamiątki, informacje dotyczące rodu Hallerów, a
w szczególności najbardziej znanego – gen. Józefa Hallera – twórcy Błękitnej Armii. Ponadto
ekspozycja zawiera pamiątki związane również z działalnością Hallerczyków. Są tutaj
informacje, ciekawostki i wiele bardzo ciekawych eksponatów związanych z kręgiem Józefa
Hallera.
Zajęcia prowadzi Kustosz Izby p. Teresa Szczygieł
Kontakt: tel. 12 275 10 69, 604 501 044

Temat zajęć: Swoich chwalimy, bo swoich znamy – Józef Haller i
losy Błękitnej Armii.





Czas trwania zajęć – około 90 min.
Uczestnicy – dzieci i młodzież w wieku 10 – 16 lat.
Miejsce - Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach.
Materiały: przybory do pisania, twarde podkładki, kolorowe kredki, klej, powielone
karty pracy, czyste kartki.

PODSTAWA PROGRAMOWA


Szkoła podstawowa

Historia:
o Cele kształcenia: I. Chronologia historyczna; II. Analiza i interpretacja historyczna;
III. Tworzenie narracji historycznej.
o Treści nauczania: II.2.2 – uczeń zbiera informacje o rozmaitych formach
upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości „małej Ojczyzny”.


Gimnazjum

Historia:
o Cele kształcenia: I. Chronologia historyczna; II. Analiza i interpretacja historyczna;
III. Tworzenie narracji historycznej.
o Treści nauczania: II, III. 39.2 – uczeń ocenia wysiłek zbrojny Polaków
Wiedza o społeczeństwie:
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o Cele kształcenia: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji, (Uczeń znajduje i
wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie w
wybranych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest otwarty na odmienne poglądy);
II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów (Uczeń rozpoznaje problemy
najbliższego otoczenia i szuka ich rozwiązań); III. Współdziałanie w sprawach
publicznych (Uczeń współpracuje z innymi – planuje, dzieli się zadaniami i
wywiązuje się z nich).
o Treści nauczania: 8. Naród i mniejszości narodowe. Uczeń: 2) wyjaśnia,
uwzględniając wielonarodowe tradycje Polski, jaki wpływ na kształtowanie narodu
mają wspólne dzieje, kultura, język i tradycja; 9. Patriotyzm dzisiaj. Uczeń: 1)
wyjaśnia, co łączy człowieka z wielką i małą ojczyzną i omawia te więzi na własnym
przykładzie; 3) wyjaśnia, odwołując się do wybranych przykładów, czym według
niego jest patriotyzm; 17. Gmina jako wspólnota mieszkańców. Uczeń: 1) przedstawia
podstawowe informacje o swojej gminie, wydarzenia i postaci z jej dziejów;
Język polski
o Cele kształcenia: I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji;
II. Analiza i interpretacja tekstów kultury; III. Tworzenie wypowiedzi.
o Treści nauczania: I.1.1 - uczeń odbiera komunikaty pisane, mówione, I.1.2 –
wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje oraz cytuje odpowiednie fragmenty
tekstu, I.1.3 – porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie; II.3.2
uwzględnia w interpretacji potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny; II.4.1.
ze zrozumieniem posługuje się pojęciami dotyczącymi wartości pozytywnych i ich
przeciwieństw, oraz określa postawy z nimi związane (np. patriotyzm); II.4.2 –
omawia ponadczasowe zagadnienia egzystencjalne (np. miłość, przyjaźń, śmierć,
cierpienie, lęk, nadzieja, wiara, poczucie wspólnoty, solidarność, sprawiedliwość);
III.1.1 Tworzy spójne wypowiedzi – charakterystyka postaci rzeczywistej, III.1.2 –
stosuje zasady organizacji tekstu zgodnie z wymogami gatunku, tworząc spójną pod
względem logicznym i składniowym wypowiedź na zadany temat.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Zajęcia rozpoczynają się w Izbie Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków.
2. Zwiedzanie z przewodnikiem – p. Teresą Szczygieł.
3. Rozdanie kart pracy. Zał. 1 (dla uczniów szkół podstawowych), zał. 2 (dla uczniów
gimnazjów).
4. Samodzielne rozwiązywanie zadań z wykorzystywaniem zbiorów, opracowań i
dyskusji.
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5. Prezentacja wyników (w tym sylwetki gen. J. Hallera), wymiana informacji, wspólne
wnioski – omówienie kart pracy i wyników zwiedzania.

Załącznik 1

IZBA PAMIĘCI RODU HALLERÓW I
HALLERCZYKÓW –
KARTA PRACY DLA UCZNIÓW SZKOŁY
PODSTAWOWEJ.
1. Podaj przykłady źródeł historycznych, które dostarczają informacji o Józefie Hallerze.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
2. Zaznacz na osi czasu podane niżej wydarzenia, związane z Józefem Hallerem.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

13 sierpnia 1873r. urodził się Józef Haller w Jurczycach.
1882r. – przeprowadzka do Lwowa.
1913r. – instruktor wojskowy drużyn „Sokoła”
1917r. – utworzenie Błękitnej Armii, zwanej Armią Hallera
1919r. – przybycie Armii do Polski
1920r. – udział Józefa Hellera w zaślubinach Polski z morzem.

3. Wyobraź sobie, że do twojej miejscowości przyjeżdża gen. Józef Haller. Wykonaj plakat
informujący o tym wydarzeniu. Ma on dostarczyć jak najwięcej informacji o życiu i
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działalności generała. Przy wykonaniu plakatu skorzystaj z informacji, które znajdują się
w Izbie).

4. Na podstawie tekstu czytanego przez nauczyciela, uzupełnij drzewo genealogiczne
rodziny Hallerów. Ułóż karteczki z opisem danej postaci wg wzoru.
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Rozsypanka do drzewa genealogicznego Hallerów.
Żył w latach 1718 – 1785.
Dorobił się dużego majątku
dzięki roztropnie
prowadzonym interesom.

Szef Sztabu Twierdzy
Kraków, generał dywizji.
Szef Sztabu Generalnego,
aresztowany przez władze
sowieckie, stracony w
Starobielsku.

Kapitan, poległ w obronie
Śląska Cieszyńskiego.

Zakupił dobra w Polance.
Zaczął stosować
płodozmian. W 1795r.
otrzymał od cesarza
szlachectwo, przydomek
„de Hallenburg” oraz herb
nawiązujący do
nowatorstwa w rolnictwie.

Mąż Olgi Tretter. Ojciec
siedmiorga dzieci, w tym
gen. Józefa Hallera.

Major artylerii.

Prezes senatu Wolnego
Miasta Krakowa, inicjator
budowy szpitala św.
Łazarza, mostu na Wiśle w
Podgórzu, wspierał odnowę
zabytków krakowskich.

Nauczycielka, prezes
Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia
Nauczycieli.

Jeden z wielu dzieci
Henryka i Olgi z
Tretterów, zmarł
przedwcześnie.

Uczestnik powstań z 1848 i
1863r.

Praca społeczna wśród
mieszkańców Jurczyc i
Radziszowa.

Naczelny Wódz Błękitnej
Armii, współtwórca
polskiego harcerstwa,
uczestnik wojny z
bolszewikami, członek
rządu emigracyjnego
Rzeczpospolitej, zmarł w
Londynie w 1960r.

Syn Marcina, ojciec gen.
Stanisława Hallera.

Oddany służbie
dyplomatycznej.

Żona Henryka Hallera,
matka generała – twórcy
Błękitnej Armii.
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Załącznik 2

IZBA PAMIĘCI RODU HALLERÓW I
HALLERCZYKÓW –
KARTA PRACY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM.
5. Korzystając z informacji podanych przez przewodnika, a także z tekstów i innych
wskazówek znajdujących się w Izbie Hallera uporządkuj chronologicznie wydarzenia
związane z generałem, a następnie zaznacz je na osi czasu.
 Przybycie Armii Hallera do Polski
 Walki Hallera na Huculszczyźnie i w Bukowinie
 Narodziny Józefa Hallera
 Służba w 11 Pułku Artylerii we Lwowie i Stanisławowie
 Studia na Akademii Technicznej w Wiedniu
 Zaślubiny Polski z morzem
 Utworzenie Błękitnej Armii
 Walki na Ukrainie, droga Kijów – Moskwa

6. Wyobraź sobie, że zostałeś szefem sztabu wyborczego gen. Hallera. Zaprezentuj jego
sylwetkę, użyj odpowiednich argumentów, których z pewnością dostarczą Ci informacje
znajdujące się w Izbie. Obierz cel – zwycięstwo w wyborach.
7. Narysujcie drzewo genealogiczne rodziny Hallerów.

8. Na mapie Europy narysuj „drogę Józefa Hallera” od momentu narodzin (1873r) do
udziału w wojnie z bolszewikami w 1920 r. Wykorzystaj informacje z poprzedniego
zadania, a także z innych źródeł dostępnych w Izbie.
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LOKALNE LEGENDY
We dostępnej w każdej szkole publikacji do edukacji regionalnej Ziemia Podkrakowska moja mała ojczyzna, p. red. R. Lisowskiego, Kraków, 2006, znajdują się wybrane legendy
dotyczące każdej z gmin LGD Blisko Krakowa.
Dodatkowo np. w pozycji Legendy i bajania Gminy Skawina znajdziemy teksty związane z
miejscowościami leżącymi na terenie gminy Skawina, zaś Wola Radziszowska – moja
rodzinna wieś cztery legendy o Woli właśnie. (Wszystkie pozycje są dostępne w bibliotekach
szkolnych gminy Skawina.)
Można też poprosić uczniów o przeprowadzenie wywiadów wśród mieszkańców na temat
lokalnych legend. Do ich opracowania można wykorzystać następujące pomysły:

PODSTAWA PROGRAMOWA


Szkoła podstawowa

Język polski:
o Cele kształcenia: I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji;
II Analiza i interpretacja tekstów kultury; III Tworzenie wypowiedzi.
o Treści nauczania: I.1.6. Uczeń odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od
informacji drugorzędnych; III.1.7 Uczeń sporządza plan odtwórczy wypowiedzi
(ramowy i szczegółowy);. ; III.1.8 Uczeń, uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą
wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je;
 Gimnazjum
Edukacja artystyczna
o Cele kształcenia: I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji
– percepcja sztuki; II. Tworzenie wypowiedzi – ekspresja przez sztukę; III. Analiza i
interpretacja tekstów kultury – recepcja sztuki.
o Treści nauczania: mogą tu być realizowane wszystkie treści szczegółowe.
Język polski
o Cele kształcenia: I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji;
II Analiza i interpretacja tekstów kultury; II Tworzenie wypowiedzi.
o Treści nauczania: I.1.3. Uczeń porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w
przekazie; I.2.3 ;I.3.3 Uczeń dostrzega zróżnicowanie słownictwa – rozpoznaje
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słownictwa ogólnonarodowe i słownictwo o ograniczonym zasięgu (…); I.3.4 Uczeń
rozpoznaje cechy kultury swojego regionu; II.2.1;II.4.3; III.1.5oraz III.2.11 Uczeń
operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (…) koncentrującym się
wokół tematów społeczeństwo i kultura, region i Polska.

PROPOZYCJE ZAJĘĆ
1. Czytamy wspólnie legendę.
2. Tworzymy do niej plan. Każdy rysuje jeden z punktów planu, potem tworzymy z
rysunków komiks. Jeśli grupa jest liczna, urządzamy rywalizację – np. dwie drużyny
tworzą taki komiks do punktów.
3. Uczniowie rysują postacie występujące w legendzie.
4. Drużyny układają wersję rymowaną/ rapowaną legend.
5. Uczniowie z zacięciem fotograficznym szukają krajobrazów, przedmiotów
odnoszących się do treści legend.
6. Uczniowie, zapoznawszy się z legendami wyjaśniającymi nazwy miejscowości lub jej
części, szukają wyjaśnień nazw swoich rodzinnych miejsc zamieszkania.
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ZESPÓŁ REGIONALNY MOGILANIE
Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach działa już od roku 1934. W swojej długiej historii
oferował mieszkańcom Mogilan zajęcia świetlicowe, konkursy, seanse kinowe, warsztaty
teatralne, zabawy i okolicznościowe akademie. Obecnie najbardziej znaną jego wizytówką
jest powstały w 1984r. Zespół Regionalny "Mogilanie" oraz działający od 2002 roku
Dziecięcy Zespół Regionalny "Mali Mogilanie". Zespoły te są stałym elementem działania
GOK w sferze kultywowania i rozpowszechniania rodzimych tradycji. Oprócz tych form
działalności w Ośrodku prężnie działają pracownie prowadzone przez profesjonalistów i
przyciągające ludzi w różnym wieku.
Pracownia plastyczna jest miejscem indywidualnych poszukiwań i ciekawych odkryć w
świecie kolorów i form, miejscem rozwijania twórczych możliwości w dziedzinie rysunku,
malarstwa i rzeźby pod okiem plastyka. Uczestnicy zajęć posługują się różnymi technikami,
dostosowanymi do swojego wieku.
Pracownia muzyczna od lat kształci talenty. Uczestnicy uczą się podstaw gry na
instrumencie oraz zdobywają umiejętności wydobywania dźwięku i prawidłowego ustawiania
aparatu gry. Stopniowo doskonalą technikę wykonawczą i uczą się prawidłowej interpretacji
zapisu nutowego utworów różnych epok oraz stylów muzycznych.
Co roku, przed przerwą wakacyjną, odbywa się koncert, podczas którego dzieci mają szansę
zaprezentować się szerszej publiczności.
Pracownia tańca prowadzi zajęcia z jazzu i salsy solo. Jazz charakteryzuje się dużą
dynamiką, ekspresją ruchu, a równocześnie przepełniony jest liryzmem, płynnością i
lekkością. To wszystko sprawia, że jest stylem tańca niezmiernie zróżnicowanym, za pomocą
którego zilustrować można niezwykły świat ludzkich uczuć i emocji. Z kolei salsa solo łączy
w sobie temperament tańców latynoskich oraz intensywność aerobiku. Zajęcia salsy to
propozycja nauki podstawowych kroków salsy, merengue, bachaty, samby, pozwalająca na
poprawę kondycji i sylwetki ciała.
Warsztaty teatralne przygotowują nie tylko do roli odbiorcy kultury, ale i czynnego jej
twórcy. Dla jednych zajęcia w pracowni teatralnej są doskonałą zabawą, dla innych sposobem
na poznanie siebie, uwrażliwienie na piękno i sztukę. Zajęcia odbywają się w grupach
wiekowych. Uczestnicy uczą się posługiwania głosem i ciałem, wykonują elementarne
zadania aktorskie, pracują nad koncentracją, kulturą słowa, interpretacją tekstu.
W pracowni komputerowej program zajęć informatycznych jest dostosowany do wieku,
umiejętności i propozycji uczestników. Można tutaj nauczyć się obsługi m.in. pakietu
Microsoft Office, programów graficznych. Zajęcia są skierowane do dzieci od 6 roku,
młodzieży oraz dorosłych.
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W pracowni tkactwa artystycznego można odnaleźć doskonały sposób na relaksującą
zabawę, gdy z wiklinowej taśmy, poskręcanych sznurków, dratwy, trzciny i innych
materiałów uczestnicy wyczarowują dekoracyjne ozdoby, plecione figurki i przedmioty,
rozwijając w sobie poczucie harmonii i estetyki.
Zajęcia taneczno - ruchowe dla dzieci mają na celu opanowanie podstawowych kroków i
figur w tańcach i zabawach, wyrobienie poczucia rytmu i płynności ruchów, rozwijanie
indywidualnych zainteresowań dziecka, poprawę wydolności układu krążenia i oddychania.
Pracownia fotografii i filmu kształci umiejętności osób potrafiących dostrzec piękno świata,
zauważyć niezwykłość w codzienności, podzielić się z innymi oryginalnym widzeniem
rzeczywistości.
Do pracowni językowej uczęszczają dzieci i młodzież, które pragną uczyć się języka
angielskiego i niemieckiego, kształcić poprawność wymowy i osiągnąć płynność w
posługiwaniu się językami obcymi.
Zajęcia wokalne są kompleksowym ujęciem wszelkich zagadnień związanych z piosenką, od
nauki śpiewu i interpretacji, przez odpowiedni dobór i tworzenie repertuaru dla
poszczególnych uczestników. Umożliwia to idealne dopasowanie tekstu, melodii, stylistyki i
wszelkich innych zagadnień muzycznych do konkretnej osoby, jej umiejętności, wrażliwości i
temperamentu, pozwalając na pełne wykorzystanie potencjału wokalnego tkwiącego w
młodym wykonawcy.
Wokaliści biorą udział w koncertach i wydarzeniach organizowanych przez Gminny Ośrodek
Kultury w Mogilanach, jak: "Majówka w Mogilańskim Dworze", "Koncert Noworoczny",
"Noworoczne Spotkanie Seniorów", "Spotkanie z poezją" oraz w Ogólnopolskich i
Międzynarodowych Festiwalach Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.
Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach.
ul. Grodzka 1, 32-031 Mogilany
tel. (+48) 12 270 16 12
fax. (+48) 12 270 17 12
e-mail: gok@mogilany.pl
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DOLINA WISŁY
Temat zajęć: W Dolinie Wisły - scenariusz zajęć w formie
wycieczki terenowej pieszej lub autokarowo-pieszej.


Czas: ok. 2 godzin lekcyjnych, jeśli będzie to forma lekcji w terenie dla szkół leżących
w pobliżu (niedaleka wycieczka piesza do punktów z widokiem na dolinę Wisły) lub
kilkugodzinna z dojazdem autokarem na wybrane miejsce.
Uczestnicy – dzieci i młodzież w wieku 10-16 lat. (pomysły można dostosować także
dla uczniów klas I-III).
Miejsce/trasa: Dolina Wisły lub obszary cieków wodnych np. Skawinki wraz z jej
starorzeczem w parku miejskim.
Materiały: przybory do pisania i rysowania (kredki, ołówki, kolorowe pisaki),
stosowne mapy i kserokopie ich fragmentów do rysowania, papier np. jak do drukarki,
twarde podkładki przytrzymujące kartki, aby móc rysować w terenie; dodatkowo do
podsumowania – karton (papier w dużym formacie), klej, nożyczki.





PODSTAWA PROGRAMOWA


Szkoła podstawowa:

przyroda:
o Cele kształcenia: I. zaciekawienie światem przyrody; III. Praktyczne wykorzystanie
wiedzy przyrodniczej. IV. Poszanowanie przyrody; V. Obserwacje, pomiary,
doświadczenia.
o Treści nauczania: 2. Orientacja w terenie, (2.1; 2.3; 2.4;2.5;2.6;2.7;) 3. Obserwacje,
doświadczenia przyrodnicze (…) (3.11; 3.1; ) 4. Najbliższa okolica (wszystko).


gimnazjum:

biologia:
o Cele kształcenia: I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów
biologicznych.
o Treści nauczania: IV. Ekologia, IV.1; IV. 8; X. globalne i lokalne problemy
środowiska; Zalecane doświadczenia i obserwacje. Uczeń dokonuje obserwacji: d) w
terenie pospolitych gatunków roślin i zwierząt.
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geografia:
o Cele kształcenia: stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce; IV.
Kształtowanie postaw.
o Treści nauczania: 4. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski, 4.2. (zależność
miedzy współczesną rzeźba terenu Polski a wybranymi wydarzeniami
geologicznymi); 4.3;4.5., 3. Wybrane zagadnienia geografii fizycznej, 3.6. (erozja,
rzeźbotwórcza działalność wód płynących) oraz 1. Mapa – umiejętności czytania,
interpretacji i posługiwania się mapą. (1.1; 1.2; 1.3;1.5;1.6;1.9); 7. Regiony
geograficzne Polski: 7.5

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
Początek lekcji/wycieczki – punkt widokowy na zachodnim krańcu ścieżki ornitologicznej
Łączany – Kamień, nieczynny wapiennik w Kamieniu:
1. Analiza widoku:
o Elementy doliny: zbocza, dno, koryto; nurt rzeki, zakola (meandry), ew.
piaszczyste łachy i wysepki, starorzecza,
o Ścieżka ornitologiczna – siedliska ptaków (korzystamy z materiałów
udostępnionych przez Gminę Czernichów oraz informacji na tablicach na
terenie ścieżki), roślinność terenów podmokłych w dnie doliny oraz naskalna
(murawy kserotermiczne na południowych ekspozycjach stoków wapiennych),
o na południe: Pogórze Karpackie (tu: Wielickie), dalej Karpaty, przy dobrej
widoczności widać Babią Górę (1725 m n.p.m., najwyższe wzniesienie
Beskidu Żywieckiego, drugi pod względem wysokości szczyt w Polsce),
o na północ: Wyżyna Krakowsko Częstochowska, widać wzniesienia wapienne
w formie zrębów,
o na zachód i wschód – dolina Wisły – geograficznie region zwany Brama
Krakowska, zaliczany do Kotlin Podkarpackich (od Krakowa na wschodzie po
widoczne na zachodzie zwężenie doliny tuz za granica Kamienia w lesie
Ratowa).
2. Odszukanie na mapie fizycznogeograficznej, turystycznej, topograficznej lub
innej regionów fizycznogeograficznych widocznych w terenie.
3. Opcjonalnie, dla starszych uczniów: podpisanie na mapach konturowych
widocznych w terenie regionów,
4. Analiza widocznej budowy geologicznej – stratygrafia i tektonika: zrębowe
wzgórza wapienne (jura) z licznymi skamieniałościami (np. amonity, gąbki –
łatwe do znalezienia idąc z punktu widokowego na końcową cześć ścieżki, do
miejsc postojowych z ławeczkami i parkingiem, nieco na zachód), fałdowe
nasuniecie Karpat od południa; miejsce z wapiennikiem, tzw. Podgórki, to wg
literatury najbliżej Karpat leżąca część Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej
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5.

6.

7.
8.

(zaledwie 5 km), w pobliżu , nieco na północ wzgórze Dzierwińska Góra z
odsłonięciami skał z karbonu i możliwymi do znalezienia skrzemienianymi
pniami z rodzaju Dadoxylon; po południowej, prawej stronie Wisły – flisz
karpacki (piaskowce, zlepieńce iłupki – wzmożone grawitacyjne ruchy masowe,
możliwość osuwisk),
Działalność rzeźbotwórcza rzeki - na podstawie obserwowanego fragmentu dna
doliny: erozja boczna i akumulacja, przewidywanie dalszego rozwoju rzeźby
terenu, zagrożenie powodziowe i formy zabezpieczeń, zmiany granic
miejscowości wraz ze zmiana biegu rzeki,
Kanał Łączany – Skawina – jego przebieg, funkcje i skutki dla przyrody i
gospodarki człowieka, rola stopnia wodnego Łączany (widoczny na wschodzie)
oraz elektrowni wodnej (zmiany w lokalnym ekosystemie),
Formy ochrony przyrody – Rodniański Park Krajobrazowy
Praca uczniów:
o Praca z mapą j.w.
o Określanie kierunków świata w terenie i zaznaczenie ich na mapie.
o Rozpoznawanie widocznych gatunków roślin i zwierząt (z pomocą
przewodnika / klucza do rozpoznawania oraz materiałów dotyczących
ścieżki
ornitologicznej
i/lub
nauczyciela);
wyróżnianie
cech
umożliwiających zaklasyfikowanie obserwowanych organizmów do
wybranych grup organizmów; opis środowiska i trybu życia obserwowanych
ptaków (prawie zawsze widoczne są co najmniej łabędzie).
o Obserwacja skały wapiennej oraz ew. próby poszukania skamieniałości.
o Rysunki: przekrój doliny rzecznej na podstawie widoku N – S oraz cyklu
powstawania starorzeczy; biologia – rys. wybranego organizmu roślinnego (
w tym np. przekroju, systemu korzeniowego).
o Ew. zebranie okazów do zielnika.

9. Podsumowanie:
Informacje, mapki, rysunki, zasuszone rośliny – utworzenie posteru zaprezentowanego w
klasie lub na korytarzu w szkole (przydział zadań jeszcze na wycieczce – w szkole – każdy
uczeń/grupa omawia swoje zadanie i nakleja/ pisze/rysuje na wielkim kartonie wyniki własnej
pracy.
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ŚCIEŻKA ORNITOLOGICZNA KAMIEŃ - ŁĄCZANY
WZDŁUŻ LEWEGO BRZEGU WISŁY PRZY ZBIORNIKU
WODNYM ŁĄCZANY.
Zbiornik w Łączanach i lewy brzeg w gorę Wisły w stronę Kamienia to największe
zimowisko ptaków na górnej Wiśle, a w okresie przelotów wiosennych i jesiennych ważnym
miejscem postojowym dla ptaków migrujących. Jest miejscem największej koncentracji
zimowych łabędzi niemych, krzyżówek, czernic, głowienek, mew śmieszek, łysek, czapli
siwych a w ostatnich latach także mew pospolitych i siwych. Na żadnym innym obiekcie
wodnym w południowo - wschodniej Polsce nie stwierdzono tak dużej liczby gatunków jak
tutaj. Pojawiają się rzadkie gatunki – łabędzie krzykliwe, bernikle rdzawoszyje, ogorzałki,
lodówka, uhla, markaczka, ohar, bielik, wąsatka i czeczotka polarna. W okolicy Łączan
stwierdzono 138 gatunków ptaków, w tym 81 gatunków ptaków lęgowych i prawdopodobnie
lęgowych, dla 10 gatunków jest to miejsce żerowania, zimują tu 72 gatunki.
Zbiornik w Łączanach na Wiśle jest bardzo płytki i ma na tyle dużą powierzchnię, że
większość ptaków może na nim czuć się bezpiecznie podczas żerowania i odpoczynku.
Duża powierzchnia lustra wody sprawia, że wiele ptaków siedzących daleko od brzegu jest
trudna do identyfikacji, ma to jednak tę zaletę, że ptaki nie płoszą się łatwo i można je
spokojnie obserwować przez lornetkę.

Temat zajęć: Poznajemy i obserwujemy ptaki.
•

Czas trwania – 60 - 90 minut.

•

Adresaci – uczniowie klas I-III szkoły podstawowej.

•

Miejsce – ścieżka ornitologiczna

•

Pomoce dydaktyczne - Karta pracy dla każdego ucznia, podkładki, kredki, puzzle z
ilustracjami ptaków, klucz do rozpoznawania roślin, przewodniki kieszonkowe
dotyczące roślin i zwierząt, lornetka, atlasy.

PODSTAWA PROGRAMOWA
•

szkoła podstawowa

edukacja wczesnoszkolna
o Cele kształcenia: Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu na temat
faktów, zasad, teorii i praktyki dotyczących zjawisk i tematów bliskich
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doświadczeniom uczniów; Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania
posiadanych wiadomości podczas wykonywanych zadań i rozwiązywanych
problemów.
o Treści nauczania Edukacja przyrodnicza: 6.1 – obserwuje i prowadzi proste
doświadczenia przyrodnicze; 6.2 – opisuje życie w wybranych ekosystemach; 6.4 –
wymienia zwierzęta i rośliny typowe dla wybranych regionów Polski

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Zajęcia odbywają się w formie gry terenowej, uczniowie przy każdej tablicy wykonują jedno
zadanie z karty pracy (Zał. 1). Jednocześnie między poszczególnymi stacjami zbierają rośliny
potrzebne do wykonania ostatniego zadania oraz zaznaczają na mapie miejsca przystanków.
• Wprowadzenie – spotkanie na tarasie widokowym; obserwacja terenu przez lornetkę,
dzielenie się spostrzeżeniami; opisywanie rzeźby terenu, wskazywanie kierunków świata,
itp.; rozdanie kart pracy z zadaniami.
• Przystanek pierwszy.
- Podpisz ptaki, korzystając z informacji na tablicy – uczniowie w kartach pracy
podpisują zdjęcia ptaków, korzystając z tablicy informacyjnej.
3. . Przystanek drugi.
- układanie puzzli przedstawiających ptaki, wyszukiwanie informacji nt. danego
gatunku w atlasie, encyklopedii.
4. Przystanek trzeci.
- krzyżówka z hasłem ORNITOLOGIA
5. Przystanek czwarty.
- kolorowanie konturów ptaków i zapisywanie ich nazw;
- rozpoznawanie gatunków roślin zebranych podczas wycieczki – zachęcenie do
wykonania zielników z zebranych roślin.
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Załącznik 1.
………………………………………………………………
Imię i nazwisko

Witaj!
Przed Tobą wycieczka po ścieżce ornitologicznej. Otwórz szeroko oczy i nadstaw uszy, a
wtedy na pewno zaobserwujesz wiele ciekawych rzeczy. Przy każdej tablicy informacyjnej
wykonuj jedno zadanie oraz zaznacz na mapie miejsce, w którym jesteś. Powodzenia!
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PRZYSTANEK PIERWSZY
Zadanie 1.
Korzystając z informacji na tablicy podpisz ilustracje ptaków.

……………………………………………………………………..
………………………….……………………………………

PRZYSTANEK DRUGI
Zadanie 2.
Ułóż puzzle przedstawiające różne gatunki ptaków, a następnie odszukaj w atlasie informacji
na ich temat.
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PRZYSTANEK TRZECI
Zadanie 3 materiał do krzyżówki jako załącznik w formacie PDF
Rozwiąż krzyżówkę, a dowiesz się, jak nazywa się dział zoologii zajmujący się ptakami, ich
zwyczajami, trasami przelotów, gniazdowaniem i upierzeniem.

1. Ptak widniejący w naszym godle państwowym.
2. Szary, pięknie śpiewający ptak.

3.
4. Ptak, który „leczy” chore drzewa.

5.
6. Biały ptak na długich czerwonych nogach

7.
8. Dawniej pełnił funkcję listonosza.
9. Ptak z czerwonym brzuszkiem, zimuje w Polsce.
10. Bogatka lub modra.
11. Jedna ……………… wiosny nie czyni.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PRZYSTANEK CZWARTY
Zadanie 4
Pokoloruj ptaki, a następnie połącz obrazek z ich nazwą.
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łabędź

kaczka krzyżówka
czapla

cyraneczka

bocian

Zadanie 5.
Korzystając z dostępnych przewodników i kluczy do rozpoznawania roślin nazwij zebrane
przez siebie rośliny i zapisz ich nazwy. W domu możesz zasuszyć okazy i założyć zielnik.
•

Dzisiaj (wpisz datę) ……………….na ścieżce ornitologicznej ……........…….
znalazłem/ znalazłam następujące rośliny:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
•

Nauczyłem się także rozpoznawać ptaki

.......…………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………....
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REZERWATY PRZYRODY:
KOZIE KĄTY (W LESIE BRONACZOWA)
KAJASÓWKA
CIESZYNIANKA

Temat zajęć: Ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, rozdz. II art. 86:
„Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za
spowodowane przez siebie jego pogorszenie.”
wg. tego scenariusza mogą być realizowane zajęcia nie tylko w rezerwatach przyrody, ale
także w innych obszarach LGD Blisko Krakowa, gdzie można obserwować inne formy
ochrony przyrody, np. niezbyt zmienione antropogenicznie tereny parków krajobrazowych,
obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, pojedyncze stanowiska pomników przyrody
ożywionej lub nieożywionej czy organizmów objętych ochroną gatunkową. Największa
różnorodność obiektów podlegających prawnym formom ochrony przyrody na obszarze LGD
Blisko Krakowa znajduje się na lewym brzegu Wisły, na terenie gminy Czernichów.



Czas: od 2 do ok. 6 godzin, w zależności od wieku uczestników oraz zakresu ćwiczeń
do wykonania (bez czasu dojazdu, dojścia).
 Uczestnicy – dzieci i młodzież w wieku 10 -16 lat. (pomysły można dostosować także
dla uczniów klas I-III).
 Miejsce/trasa (do wyboru):
 Kozie Katy, gmina Skawina,
 Kajasówka, gmina Czernichów
 Cieszynianka, gmina Mogilany.
 Niezbędne materiały/ środki pracy: mapy terenu (kserokopie fragmentów, najlepiej
barwne), tekturowe teczki lub podkładki ze spinaczami, papier, kolorowe pisaki lub
kredki, dowolny przewodnik do oznaczania rośli i zwierząt, karty pracy (Załacznik 1 i
2), wybrane informacje wg Załącznika 3.
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Lokalizacja wg.: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

PODSTAWA PROGRAMOWA


Szkoła podstawowa

Przyroda
o Cele kształcenia: I. zaciekawienie światem przyrody; III. Praktyczne wykorzystanie
wiedzy przyrodniczej. IV. Poszanowanie przyrody; V. Obserwacje, pomiary,
doświadczenia.
o Treści nauczania: 7. Krajobrazy Polski i Europy. Uczeń; 4) wymienia formy ochrony
przyrody stosowane w Polsce, (…) podaje przykłady rezerwatów przyrody, pomników
przyrody i gatunków objętych ochroną, występujących w najbliższej okolicy. 1. Ja i
moje otoczenie. Uczeń: 6); 7); 9). 2. Orientacja w terenie, (2.1; 2.3; 2.4;2.5;2.6;2.7;)
3. Obserwacje, doświadczenia przyrodnicze (…) (3.11; 3.1; ) 4. Najbliższa okolica
(wszystko); 5. Człowiek a środowisko –wszystko.


Gimnazjum

Geografia
o Cele kształcenia: I. stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce; IV.
Kształtowanie postaw.
o Treści nauczania: 6. Wybrane zagadnienia z geografii gospodarczej Polski. Uczeń: 8)
wykazuje konieczność ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego w Polsce;
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wymienia formy jego ochrony, proponuje konkretne działania na rzecz jego ochrony
we własnym regionie.
Biologia
o Cele kształcenia: I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów
biologicznych.
o Treści nauczania: IV. Ekologia, IV.1; IV. 8; X. globalne i lokalne problemy
środowiska; Zalecane doświadczenia i obserwacje. Uczeń dokonuje obserwacji: d) w
terenie pospolitych gatunków roślin i zwierząt oraz ew. 2.e).

PRZEBIEG ZAJĘĆ
1. Przekazanie informacji o celu wycieczki – poznanie form ochrony przyrody na
przykładzie rezerwatu przyrody.
2. Podział uczestników na grupy. Możliwa jest także praca indywidualna.
3. Przygotowania przed wyjściem w teren:
a- każdy zespół otrzymuje: mapę terenu (np. jak wyżej albo inną w dużej skali),
tekturową teczkę lub podkładkę, kartkę papieru, kolorowe pisaki lub kredki,
b- do dyspozycji uczestników jest też „Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt na
wycieczce” (W.i D. Eisenreich ), lub inne tego typu wydawnictwo,
c- do zadań w miejscu docelowym należy zabrać Zał. 1(Karta Pracy) oraz ew. wybrane
teksty z materiałów dodatkowych (Zał. 2.).
d- zadanie wstępne: orientacja mapy, zaznaczenie miejsca wymarszu,
e- wybór najlepszej trasy w danych warunkach pogodowych.
f- przypomnienie zasad poruszania się w terenie chronionym.
 W terenie:
a- Zaznaczanie punktu początkowego na mapie oraz ew. trasy marszu,
b- Zapoznanie się z zadaniami wg Karty Kracy, tak by można było
przygotowywać się w czasie marszu do jej wypełnienia na postojach lub na
końcu wycieczki,
c- Obserwacja elementów krajobrazu naturalnego, zagospodarowania,
d- Szukanie w „Przewodniku…” nazw spotykanych roślin, zwierząt, grzybów,
 U celu wędrówki lub na postojach (etapach): każdy zespół wykonuje zadania a
następnie odbywa się prezentacja wyników i wymiana informacji;


Podsumowanie, np. w klasie na następnej lekcji: praca w grupach : przygotowanie
plakatów z informacjami na temat: Co i w jaki sposób chronimy w najbliższej okolicy?
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Można wykorzystać materiały przygotowane na wycieczce, nakleić je na duży karton
lub przywiesić na gazetce.
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Załącznik 1.

Karta pracy indywidualnej lub dla grupy
Zadania:
1. Korzystając z mapy wskaż wśród poniższych form ochrony przyrody w Polsce formę
reprezentowaną przez Kozie Kąty/ Kajasówkę/ Cieszyniankę (wg celu wycieczki,
mapa do wyboru lub do samodzielnej aktualizacji wg:
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/):












Uwaga: do podkreślenia może być więcej niż jedna forma.
Park narodowy
Rezerwat przyrody
Park krajobrazowy
Obszar chronionego krajobrazu
Obszar Natura 2000
Użytek ekologiczny
Zespól przyrodniczo-krajobrazowy
Stanowisko dokumentacyjne
Pomnik przyrody
Miejsce występowania organizmów objętych ochroną gatunkową

Mapy zawsze należy drukować uczniom z podaniem źródła (prawa autorskie):
http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
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2. Zaznacz wyraźną kropką na mapie miejsce, w którym się znajdujecie.
3. Zorientuj mapę.
4. Narysuj kierunki świata w miejscu postoju i opisz je wg instrukcji nauczyciela (np.
wschód, E, wsch. ….).
5. Uzupełnij tabelę dotyczącą formy ochrony przyrody, na obszarze której się znajdujesz,
korzystając z obserwacji w terenie, informacji nauczyciela oraz z materiałów
dodatkowych (zał. 3.)
Zadanie
Nazwa i forma ochrony
przyrody
Ochronie podlega:
- przyroda ożywiona
- przyroda nieożywiona
Cel ochrony

Wpisz właściwe informacje
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Od kiedy istnieje (rok)
Zajmowana powierzchnia
Innymi obszary chronione,
do których forma należy,
lub które istnieją w pobliżu
Opis formy ochrony (2-3
zdania)

6. Oceń, czy proponowane działania wolno prowadzić na terenie rezerwatu przyrody
wpisując: TAK, NIE, TAK, ale tylko….(należy podać w jakich warunkach, kiedy).
Korzystaj z art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zał. 2).
Informacja o działaniu

Czy wolno je prowadzić?

Wybudować dom mieszkalny
Założyć warsztat stolarski
Uprawiać zboże
Kosić łąki na siano
Polować na dzikie zwierzęta
Zbierać grzyby
Palić ogniska
Stosować środki chemicznej ochrony roślin przed
chorobami
Jeździć konno i na rowerze
Stawiać znaki drogowe
Zachowywać się głośno w wyznaczonych miejscach
Organizować pikniki rodzinne i zawody sportowe
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7. Korzystając z „Przewodnika do oznaczania roślin i zwierząt” (dowolny, jaki
nauczyciel ma) rozpoznaj 5 gatunków zwierząt lub roślin, które widzisz na wycieczce.
Narysuj je i opisz ich elementy.
Dodatkowo, tam gdzie będzie widać:
Narysuj widoczne formy terenu/krajobrazu.
(Rysunki uczniów można zawiesić w klasie jako formę sprawozdania z wycieczki i ew.
wykorzystać na lekcjach.)
8. Dla Gimnazjum lub ew. kl. VI, zadanie bez mapy z siatką kartograficzną, rezerwat do
wyboru, można tez dać mapkę ze wszystkimi trzema rezerwatami i poprawnymi
współrzędnymi by uczniowie dopasowali.
Współrzędne środka rezerwatu Kajasówka wynoszą:
Współrzędne
geograficzne
Szerokość
geograficzna
Długość
geograficzna

Zaznacz właściwe
□ 19° 40' 0" E

□ 19° 40' 0" W □ 50° 02' 0" S □ 50° 02' 0" N

□ 19° 40' 0" E

□ 19° 40' 0" W □ 50° 02' 0" S □ 50° 02' 0" N

Współrzędne środka rezerwatu Cieszynianka wynoszą:
Współrzędne
geograficzne
Szerokość
geograficzna
Długość
geograficzna

Zaznacz właściwe
□ 19° 52' 0" E

□ 19° 52' 0" W □ 49° 56' 0" S □ 49° 56' 0" N

□ 19° 52' 0" E

□ 19° 52' 0" W □ 49° 56' 0" S □ 49° 56' 0" N

Współrzędne środka rezerwatu Kozie Kąty wynoszą:
Współrzędne
geograficzne
Szerokość
geograficzna
Długość
geograficzna

Zaznacz właściwe
□ 19° 49' 0" E

□ 19° 49' 0" W □ 49° 55' 0" S □ 49° 55' 0" N

□ 19° 49' 0" E

□ 19° 49' 0" W □ 49° 55' 0" S □ 49° 55' 0" N

Załącznik 2.
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Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w rezerwatach
przyrody zabrania się:
1) budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem
obiektów i urządzeń służących celom parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
2) rybactwa, z wyjątkiem obszarów ustalonych w planie ochrony albo w zadaniach
ochronnych;
3) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj,
postaci młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt
kręgowych, zbierania poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień
zwierząt
oraz
ich
miejsc
rozrodu;
4) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach
ochronnych
ustanowionych
dla
rezerwatu
przyrody;
5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;
6) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania
zmian obiektów przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;
7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą
ochronie
przyrody;
8) pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków
roślin
i
zwierząt,
minerałów
i
bursztynu;
9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;
10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym
płomieniu, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w
rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
11) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych
w
planie
ochrony;
12) stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;
13) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ
uznający
obszar
za
rezerwat
przyrody;
14) amatorskiego połowu ryb, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub
zadaniach
ochronnych;
15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem
szlaków i tras narciarskich wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w
rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
16) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych w planie ochrony oraz psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte
ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas;
17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ
uznający
obszar
za
rezerwat
przyrody;
18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na
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nieruchomościach będących w trwałym zarządzie parku narodowego, wskazanymi przez
dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za
rezerwat
przyrody;
19) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych
z ochroną przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją
ekologiczną, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną
bezpieczeństwa
i
porządku
powszechnego;
20)
zakłócania
ciszy;
21) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów
wodnych i motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków
wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody - przez organ
uznający
obszar
za
rezerwat
przyrody;
22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;
23) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego,
a w rezerwacie przyrody - przez organ uznający obszar za rezerwat przyrody;
24) prowadzenia badań naukowych - w parku narodowym bez zgody dyrektora parku, a w
rezerwacie przyrody - bez zgody organu uznającego obszar za rezerwat przyrody;
25) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra
właściwego do spraw środowiska;
26)
wprowadzania
organizmów
genetycznie
zmodyfikowanych;
27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - w parku narodowym bez zgody
dyrektora parku narodowego, a w rezerwacie przyrody bez zgody organu uznającego
obszar za rezerwat przyrody.
Powyższe zakazy nie dotyczą:
1) wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych;
2) likwidacji nagłych zagrożeń oraz wykonywania czynności nieujętych w planie
ochrony lub zadaniach ochronnych, za zgodą organu ustanawiającego plan ochrony
lub zadania ochronne;
3) prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem
powszechnym;
4) wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa państwa;
5) obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego
wykorzystywania przez jednostki organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz
wykonywania prawa własności, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.*
* (tzn. jeśli w chwili tworzenia formy ochrony przyrody na danym terenie gospodarowali
i mieszkali ludzie; funkcjonowały firmy i inne organizacje).
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Załącznik 3.
Informacje o rezerwatach przyrody na terenie LGD Blisko Krakowa
Źródła np :
http://twojamalopolska.pl/index.php;
http://crfop.gdos.gov.pl/dane_podstawowe.php?fop_id_s=3447
Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
1.Cieszynianka
Forma
Województwo Powiat
ochrony
Rezerwat
małopolskie
Przyrody

Gmina

Nazwa

Ochr.
Rok Ochr.
praw. Inf. dod.
utw. wód
międz.

Mogilany
krakowski (Gmina Cieszynianka 1969 NIE
wiejska)

rodz.
Florystyczny

Nazwa: Cieszynianka
Opis formy ochrony:
Stanowisko cieszynianki wiosennej- Hacqetia epipactis, naturalny grąd- Tilio Carpinetum
Dane aktu prawnego
Tytuł aktu prawnego: Zarządzenie Ministra Leśnictwa Nr 132 z dnia 20 listopada 1969 r. w
sprawie uznania za rezerwat przyrody
Miejsce publikacji: M.P. Nr 50, poz. 387
Rezerwat przyrody Cieszynianka jest florystycznym rezerwatem przyrody,
umiejscowionym w gminie Mogilany, w powiecie krakowskim, w województwie
małopolskim. Znajduje się ok. 1 km na północny zachód od centrum Mogilan.
Zatwierdzony został w 1969 roku. Rezerwat zajmuje powierzchnię 10,73 ha (lub 10,34 ha)
i obejmuje wyspowe stanowisko cieszynianki wiosennej w lesie grądowym. Właśnie ten
gatunek
podlega
szczególnej
ochronie.
Cieszynianka wiosenna zakwita jako jeden z pierwszych wiosennych kwiatów, jeszcze
przed ulistnieniem się drzew i rozwojem większości roślin runa. Już początkiem marca
pojawiają się żółtozielone kwiatostany na długiej, do 20 cm wysokości, bezlistnej łodydze.
Są to kwiatostany, a nie kwiaty, gdyż cieszynianka należy do roślin baldaszkowatych i
tworzy typowy baldach. To co zwykle brane jest za płatki korony to fałszywy okwiat,
utworzony z zielonych podsadek (zwykle w liczbie 5-7), czyli przekształconych liści. Same
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kwiaty są bardzo drobne, żółte i wypełniają wnętrze baldachu. Liście pojawiają się później,
są dłoniastozłożone, na długich ogonkach. Cieszynianka dość szybko przekwita i już w
maju, czerwcu wytwarza owoce, a latem obserwuje się już tylko kępy liści.
Rezerwat przyrody Cieszynianka położony jest w lesie bukowo-brzozowym, porastającym
północne stoki mogilańskiego wzgórza. Las ten zajmuje częściowo obszar źródłowy
potoku Rzepnik znajdujący się pomiędzy starą szosą Kraków – Mogilany (na wschodzie),
drogą Mogilany – Kulerzów – Buków (na południu), a od zachodu graniczy z
Chorowicami.
Część lasu, w której występują najobfitsze skupiska cieszynianki należy pod względem
fitosocjologicznym do rzędu zespołów Fagetalia i do zespołu Querceto-Carpinetum.
Opłaty nie obowiązują.
2. Kajasówka

Forma
Woj.
ochrony

Powiat

Gmina

CzerniRezerwat
Krakow- chów
małopolskie
Przyrody
ski
(Gmina
wiejska)

Ochr.
Ochr
Rok
praw.
Nazwa
.
Inf. dod.
utw.
międz
wód
.
rodz.
Kajasów- 1962
Przyrody
NIE
ka
nieożywionej

Opis formy ochrony:
Wąski zrąb tektoniczny - cenny obiekt dla badań nad tektoniką i budową geologiczną
Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Stanowiska kserotonicznych gatunków roślin i
zwierząt bezkręgowych
Dane aktu prawnego Tytuł aktu prawnego: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu
Drzewnego Nr 14 z dnia 26. 01. 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody
Miejsce publikacji: M.P. Nr 30 , poz. 139

Rezerwat przyrody Kajasówka jest rezerwatem przyrody nieożywionej. Utworzony został w
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1962 roku. Usytuowany jest w gminie Czernichów w województwie małopolskim. Jest
częścią Rudniańskiego Parku Krajobrazowego, a jego obszar ograniczają wsie Przeginia
Duchowna
i
Czułówek.
Powierzchnia
rezerwatu
to
ok.12
ha.
Głównym celem utworzenia rezerwatu Kajasówka była ochrona unikatowego zrębu
tektonicznego, który budują wapienie jurajskie i pokrywa roślinność kserotermiczna. Zrąb
określa się kształtem wąskiego garbu długości około 2,5 kilometra, szerokości do 0,7 km.
Jego obszar odseparowują dwa zapadliska (rowy) tektoniczne: od północy jest to zapadlisko
Rybnej, od południa zapadlisko Cholerzyn-Półwieś. Grzbiet wzgórza od strony zachodniej
jest szeroki i łagodny, a od wschodniej - wąski, ze stromymi stokami. Zrąb budują
górnojurajskie wapienie odsłaniające się w skałkach, ścianach skalnych, opuszczonych
kamieniołomach
i
wyrobiskach
pozostałych
po
eksploatacji
skał.
Szczególną wartością przyrodniczą w rezerwacie Kajasówka są murawy kserotermiczne
Inuletum ensifoliae (siedlisko z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej), które kiedyś
dominowały w obszarze, a obecnie zajmują jedynie niewielką powierzchnię. Murawy mają
charakter półnaturalny i wymagają prowadzenia czynnych działań ochronnych, w celu ich
zachowania, takich jak: zapewnienie do nich dostępu światła, poprzez usuwanie części
zakrzewień i zadrzewień, zapobieganie zarastaniu murawy, koszenie i rezygnację z zalesiania
terenu.
W rezerwacie rosną między innymi dziewięćsił bezłodygowy, rojnik pospolity, kruszczyk
szerokolistny,
pierwiosnka
wyniosła
oraz
kalina
koralowa.
Przez rezerwat biegnie ścieżka dydaktyczno-turystyczna o tematyce geologicznogeomorfologicznej, a obok rezerwatu przebiegają szlaki turystyczne.
Powiązania z innymi obszarami chronionymi:
Park Krajobrazowy: Rudniański Park Krajobrazowy , Obszar Natura 2000 Rudniańskie
Modraszki specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa), pow. 447,2 ha
3. Kozie Kąty
Gmina Skawina, pow. 24,21 ha, leśny rezerwat przyrody, powołany 3.03.1989 r.
Cel ochrony: zachowanie fragmentu drzewostanu mieszanego o charakterze naturalnym z
udziałem jodły w zachodniej części pogórza Wielickiego.
Opis formy ochrony:
Zróżnicowanie ekosystemów leśnych Pogórza Karpackiego i ich naturalny układ
przestrzenny.
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Rezerwat przyrody Kozie Kąty jest sklasyfikowany jako leśny rezerwat przyrody. Znajduje
się na terenie gminy Skawina, w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim.
Powierzchnia rezerwatu wynosi 24,21 ha. Został powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony
Środowiska i Zasobów Naturalnych z 3 marca 1989 roku. Według aktu powołującego, celem
ochrony jest przede wszystkim zachowanie fragmentu drzewostanu mieszanego o charakterze
naturalnym z udziałem jodły w zachodniej części Pogórza Wielickiego. Rezerwat przyrody
Kozie Kąty jest częścią zwartego kompleksu leśnego o nazwie "Las Bronaczowa", który
rozciąga się równoleżnikowo pomiędzy popularną drogą "Zakopianką" na wschodzie, a rzeką
Skawinką płynącą przez Radziszów na zachodzie. Las rozpościera się na długości 4km,
szerokość natomiast waha się od 0,8 do 1,5 km i pokrywa ok. 800 ha powierzchni terenu
Rezerwat poprzez swoją charakterystykę zbliżony jest do puszczy karpackiej i na jego
obszarze występują naturalne zbiorowiska roślinne z przebogatą fauną leśną.
W Kozich Kętach można zobaczyć piękne i niepowtarzalne okazy jodeł i buków. Mają tu
swoje
miejsca
lęgowe
rzadkie
gatunki
ptaków.
W rezerwacie obserwować można również faunę owadów związaną ze środowiskiem buczyn.
Obecnie w rezerwacie rzadkie gatunki roślin uzupełniają wybitne walory tego terenu.
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TERENY LEŚNE
Temat zajęć: Tereny leśne (parkowe), formy i elementy
środowiska przyrodniczego – różnorodność świata przyrody
ożywionej i nieożywionej.
Scenariusz zajęć w formie wycieczki terenowej pieszej

wg. tego scenariusza mogą być realizowane wycieczki także w innych obszarach LGD
Blisko Krakowa, np. na terenie Parku Miejskiego w Skawinie, w Lesie Bronaczowa z
Rezerwatem Przyrody Ożywionej Kozie Kąty (Radziszów Mogilany, Głogoczów), lasu Pod
Lechą w Świątnikach Górnych lub w dowolnym terenie niemiejskim.





Czas: ok. 6 godzin
Uczestnicy – dzieci i młodzież w wieku 10 -16 lat. (pomysły można dostosować także
dla uczniów klas I-III).
Miejsce/trasa: Kamień – Przeginia Duchowna, Rusocice – Bór - Kamień (w wersji
zrealizowanej: długość trasy pieszej wynosi ok.12 -13 km, teren leśny, las mieszany)
Pomoce dydaktyczne: kompasy, (lub GPS), przewodnik (klucz) do oznaczania roślin i
zwierząt, publikacja dotycząca Gminy Czernichów, przybory do pisania i rysowania
(kredki, ołówki, kolorowe pisaki), stosowne mapy i kserokopie ich fragmentów do
rysowania, papier np. jak do drukarki, twarde podkładki przytrzymujące kartki, aby móc
rysować w terenie; dodatkowo do podsumowania – karton (papier w dużym formacie),
klej, nożyczki.

PODSTAWA PROGRAMOWA:


Szkoła podstawowa:

Przyroda
o Cele kształcenia: I. zaciekawienie światem przyrody; III. Praktyczne wykorzystanie
wiedzy przyrodniczej. IV. Poszanowanie przyrody; V. Obserwacje, pomiary,
doświadczenia.
o Treści nauczania: 2. Orientacja w terenie, (2.1; 2.3; 2.4;2.5;2.6;2.7;) 3. Obserwacje,
doświadczenia przyrodnicze (…) (3.11; 3.1; ) 4. Najbliższa okolica (wszystko).


Gimnazjum:

Geografia
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o Cele kształcenia: stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce; IV.
Kształtowanie postaw.
o Treści nauczania: 1. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się
mapą. (1.1; 1.2; 1.3;1.5;1.6;1.9 – zwłaszcza to); 7. Regiony geograficzne Polski: 7.5
(!) oraz wybrane elementy z p. 4. Położenie i środowisko przyrodnicze Polski.
Biologia
o Cele kształcenia: I. Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów
biologicznych.
o Treści nauczania: IV. Ekologia, IV.1; IV. 8; X. globalne i lokalne problemy
środowiska; Zalecane doświadczenia i obserwacje. Uczeń dokonuje obserwacji: d) w
terenie pospolitych gatunków roślin i zwierząt.

PRZEBIEG ZAJĘĆ
Zbiórka w zaplanowanym wcześniej miejscu - obok Izby Regionalnej TPK
Przekazanie informacji o celu wycieczki
Podział grupy uczestników na np.3 różnowiekowe zespoły
Przygotowania przed wyjściem w teren:
każdy zespół otrzymuje: mapę terenu (np. w skali 1:25000 lub 1:10000); tekturową
teczkę, kartkę papieru, kolorowe pisaki oraz jeśli to możliwe – kompas lub GPS
(minimum jeden dla wszystkich uczestników wycieczki)
h- do dyspozycji uczestników jest też „Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt na
wycieczce” (W.i D. Eisenreich ), lub inne tego typu wydawnictwo
i- do zadań w miejscu docelowym należy zabrać publikacje dot. Przegini, np. „Ziemia
Podkrakowska”, (red. R.Lisowski), „Czernichów – Informator Gminy” (B. Rachoń, J.
Jarosz) , itp.
j- zadanie wstępne: orientacja mapy, zaznaczenie miejsca wymarszu,
k- zaznaczenie potoku Rudno wzdłuż całej jego długości (widocznej na mapie)
l- wybór najlepszej trasy w danych warunkach pogodowych
m- przypomnienie zasad posługiwania się kompasem, określenie głównego kierunku
marszu.
 W terenie:
a- Zaznaczanie trasy
b- Obserwacje składników pogody (np. rodzaj chmur, kierunek wiatru, …),
c- Obserwacja mijanych po drodze gleb (wyróżnienie poziomu próchnicznego)
oraz skał (np. piasek, glina, wapień…) ,
1.
2.
3.
4.
g-
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d- Przy zmianie kierunku marszu –wyznaczanie (sprawdzanie) kierunków świata
kompasem; jeśli mamy do dyspozycji jeden kompas/GPS – osoby określające
kierunki zmieniają się,
e- Szukanie w „Przewodniku…” nazw spotykanych roślin, zwierząt, grzybów,
f- Ew. zmiany trasy z przyczyn np. pogodowych.
 U celu wędrówki:
a- każdy zespół otrzymuje zadanie do wykonania a następnie następuje prezentacja
wyników i wymiana informacji; zadania:
 Zespół I: ponieważ dwa domy przy brodzie przez Rudno są zamieszkane,
należy przeprowadzić wywiad z mieszkańcami na temat historii tego miejsca
(stary nieczynny młyn, w pobliżu stare łomy wapieni, była harcówka,…)
 Zespół II: poszukać w literaturze (udostępniona przez opiekunów) informacji
dot. Przegini Duchownej i Narodowej oraz lasów, przez które przechodzimy
(czy są tu jakieś formy ochrony przyrody, jeśli tak, co się chroni?)
 Zespół III : zmierzyć (np. nitką/sznurkiem/palcem) przebytą i planowaną do
przejścia w drodze powrotnej trasę i obliczyć korzystając ze skali ile
kilometrów wynosi trasa wycieczki
b- przerwa śniadaniowa
c- przejście przez bród i mostkiem na drugą stronę potoku; dyskusja nad przyczynami
stanu czystości wody w Rudnie
 Powrót – trasą przez Podświerkle (Prz. Duch.), dalej tzw. Białą Drogą z Przegini
Duchownej (Murowanej) do Rusocic –Bór, następnie w kierunku Kamienia przez las i
od granicy Rusocic i Kamienia (przy Krzyżu opata Słotwińskiego) w zależności od
pogody: przez Odwozy lub lasem na S i dalej na W do Izby Regionalnej.
 Podsumowanie, np. w klasie na następnej lekcji: praca w grupach: przygotowanie
plakatów z informacjami na temat: Co już wiemy i umiemy o najbliższej okolicy?
 Plakaty mogą być wykonane w formie tzw. mapy myśli/mapy mentalnej (mind map);
asocjogramu z hasłami wstępnymi:
A. Mapa (orientacja , kierunki, sakla , jak zmierzyć odległość w terenie…).
B. Przyroda ożywiona.
C. Przyroda nieożywiona.
D. Pogoda i jej elementy.
E. Ciekawostki poznane na trasie.
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