
Scenariusz zajęć do realizacji w instytucjach kultury  

Dotyczy etapu edukacyjnego: I - III  

Zaproponowany scenariusz spełnia zapisy z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 

dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół właściwe dla I etapu edukacyjnego 

( klasy I -III szkoły podstawowej) oraz realizuje założenia projektu „Fascynujący świat nauki i 

technologii”.  

Uzasadnienie: 

Celem edukacji wczesnoszkolnej jest wspomaganie dziecka w rozwoju intelektualnym, 

emocjonalnym, społecznym, etycznym, fizycznym i estetycznym. Należy zadbać o to, aby było 

świadome przynależności społecznej, dlatego zasadne jest przybliżenie dzieciom instytucji 

muzeum, celu i zasad jego funkcjonowania. Szkoła powinna stwarzać uczniom warunki do 

nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji  

z różnych źródeł. Zakładając, że każde dziecko jest uzdolnione oraz w trosce o to, aby dzieci 

odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, zajęcia i warsztaty w muzeum stwarzają im 

warunki do prezentowania swych osiągnięć, np. konstrukcyjnych. Dzięki zajęciom uczniowie 

poznają warunki i realia życia mieszczan na przełomie XIX i XX wieku. 

 

1 Temat zajęć  

(na 6 h. dydaktycznych) 

 

Moja pierwsza wizyta w muzeum (edukacja polonistyczno 

– społeczna)  

Jak mieszkali i ubierali się nasi przodkowie? Jak bawiły się 

kiedyś dzieci? ( warsztaty plastyczno – techniczne)  

2 Cele ogólne 

 

Uczeń: 

 poznaje specyfikę muzeum i pracy muzealnika; 

 rozwija zainteresowanie historią; 

 kształtuje ciekawość poznawczą. 

3 Cele szczegółowe (określające umiejętności 

uczniów jakie nabędą w ramach zajęć) 

 

Uczeń: 

 wie, co to jest muzeum i eksponaty; 

 właściwie zachowuje się w muzeum; 

 poznaje w zarysie dzieje Opolszczyzny; 

 poznaje w zarysie historię fotografii; 

 opisuje ubiór mieszkańców Opolszczyzny na przełomie 
XIX i XX wieku; 

 rozróżnia i nazywa elementy wyposażenia dawnego 
mieszkania; 

 poznaje, jak wyglądało dzieciństwo naszych przodków na 
przełomie XIX i XX wieku. 

       4 Metody i techniki pracy-służące 

osiągnięciu efektów opisanych w celach 

szczegółowych 

 

Metody pracy: 

 prelekcja; 

 pogadanka heurystyczna; 

 ćwiczenia praktyczne; 



 pokaz; 

 prezentacja multimedialna. 
 

Formy pracy: 

- grupowa; 

- indywidualna. 

5 Materiały dydaktyczne oraz środki (np. 

prezentacje, teksty, karty pracy, słuchowiska, 

filmy, nagrania itp.) 

 

- wystawy okolicznościowe; 

- eksponaty; 

- dawne fotografie; 

- mapa z konturami Opolszczyzny; 

- prezentacja multimedialna; 

- kolorowe szablony kurek i miski, paski kartonu; 

- zszywacz. 

6 Przebieg zajęć 
Opis, jak powinny wyglądać warsztaty-może 

być np.  

z podziałem na wstęp, część główną i 

końcową. Powinien zawierać takie elementy 

jak: 

- sformułowanie problemu,  

- zmotywowanie do pracy nad jego 

rozwiązaniem z pomocą różnorodnych metod 

i technik pracy (im bardziej zróżnicowane 

zadania, tym lepsze efekty kształcenia) 

ukierunkowanych na odkrywanie, 

przeżywanie, analizowanie, dociekanie, 

dyskusję, zabawę, doświadczenie, 

eksperyment… 

- rozwiązanie problemu 

- wspólne podsumowanie zajęć 

- końcowe uznanie wspólnych  osiągnięć  

I. Wstęp: 
- przywitanie grupy, czynności organizacyjne; 
- zwiedzanie wybranych sal wystawienniczych; 
- dzielenie się wrażeniami i emocjami związanymi  
z obejrzanymi eksponatami; 
- zdefiniowanie nazwy geograficznej „Śląsk Opolski”– prezentacja 
regionu na mapie; 
- nazywanie pomieszczeń i sprzętów w kamienicy; 
- sformułowanie problemu: 
Jaka żyli nasi przodkowi? Jak rozwijała się Opolszczyzna? 
 
II. Faza realizacji: 
Praca w grupach:  
Grupa 1: 

- zapoznanie z historią i rozwojem miasta; 

- zapoznanie się z fotografiami  dawnego miasta; 

- ćwiczenia w wyszukiwaniu rodzinnych miejscowości na mapie 

Opolszczyzny. 

Grupa 2: 

- zapoznanie z wyposażeniem dawnych mieszkań, ubiorem 

mieszczan; 

- zapoznanie się z fotografiami dawnych mieszkańców Opola; 

- prezentacja multimedialna „Jak wyglądało dzieciństwo naszych 

przodków na przełomie XIX i XX wieku?; 

- warsztaty plastyczne – wykonanie dawnej zabawki dziecięcej. 

Uczniowie biorą udział w pracy każdej z grup. 

III. Faza końcowa: 

- wnioski, próba zdefiniowania poznanych pojęć i zagadnień – 

pogadanka heurystyczna; 

- prezentacja wykonanych zabawek jako końcowe uznanie 

wspólnych osiągnięć; 

- pożegnanie. 



 Opis treści podstawy programowej 

realizowanych w ramach zajęć 
(z rozróżnieniem na przedmioty 

humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, 

uczniów zdolnych oraz uczniów z 

dysfunkcjami /trudnościami w nauce, a także 

uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych) 

 edukacja polonistyczna: 
- rozwój umysłowy w zakresie wypowiadania się; 
- dbałość o kulturę języka; 
- uważne słuchanie wypowiedzi i korzystanie z  przekazywanych 
informacji; 

 edukacja plastyczna: 
- wyrażanie własnych uczuć i myśli w różnych formach  
  plastycznych; 

 edukacja społeczna: 
- współdziałanie z rówieśnikami i dorosłymi;. 
- znajomość statusu administracyjnego miejscowości; 
- znajomość najbliższej okolicy, jej ważniejszych obiektów,    
tradycji; 
- wiedza na temat regionu, w którym uczeń mieszka; 

 edukacja techniczna; 
- umiejętność montażu modeli papierowych. 

8 Opis miejsca realizacji zajęć  
z uwzględnieniem warunków jakie muszą być 

spełnione w czasie zajęć, tzn.  strefy socjalnej, 

sposobu realizacji zajęć w razie niepogody, 

dostępu dla osób  niepełnosprawnych, itp. 

Sale muzealne, przystosowane do prowadzenia zajęć 
dydaktycznych i warsztatowych w grupach, dostępne także dla 
osób niepełnosprawnych. Zaplecze sanitarne oraz miejsce na 
spożywanie posiłku. Proponuje się posiłek przed przejściem 
dzieci do zajęć w kolejnej grupie.  

10 liczba uczniów, którzy mogą 

jednorazowo wziąć udział w zajęciach 
(wraz z uzasadnieniem) 

Maksymalnie w zajęciach weźmie udział 45 uczniów z podziałem 
na grupy ok. 20-25 osobowe. 
Uzasadnienie:  
Liczba uczniów uzależniona od konieczności podziału na grupy 
warsztatowe (w grupie 20 – 25 uczniów), aby stworzyć takie 
warunki, żeby każdy uczeń miał w miarę możliwości równy 
dostęp do przekazywanych podczas zajęć treści, pokazu, zajęć 
warsztatowych i wyniósł z nich możliwie najwięcej wiadomości i 
umiejętności. Zapis z podstawy programowej: „Wskazane jest, 
aby edukacja w klasach I-III szkoły podstawowej odbywała się w 
zespołach rówieśniczych liczących nie więcej niż 26 osób”. 

 


