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 II etapu edukacyjnego - klasy 4-6 szkoły
podstawowej ( D.U. z 2012r.,poz.977)oraz realizuje założenia Projektu „Fascynujący świat nauki i
technologii”.
Uzasadnienie:
Scenariusz realizuje zapisy : Cele kształcenia – wymagania ogólne podstawy programowej ze
szczególnym uwzględnieniem punktu II - Analiza i interpretacja tekstów kultury.
Przedstawiony poniżej scenariusz zajęć integruje wiedzę kilku przedmiotów nauczania, kształcąc
umiejętności posługiwania się nią w nowych sytuacjach poznawczych.
Podczas zajęć w najobszerniejszym stopniu będą realizowane treści z podstawy programowej
dotyczące edukacji historycznej ,polonistycznej, plastycznej. Właściwie przeprowadzone zajęcia
według zaproponowanego scenariusza przyczynią się do uświadomienia uczniom podstawowej
prawdy, że wszędzie, gdzie żyli i działali ludzie, tam tworzyła się historia i w związku z tym każdy
region i każda miejscowość wniosły do historii swój wkład.
Uczestnicząc w warsztatach, uczniowie wykonają model barki - praktycznie zastosują zdobytą
wiedzę. Skonstruują środek transportu dawniej powszechnie wykorzystywany na Odrze.
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Temat zajęć

Odra-moja opolska rzeka.

( 6h dydaktycznych )

Jakie są charakterystyczne elementy legendy na przykładzie
„Podania o tym…”
Znaczenie Odry w historii miasta i współcześnie.
Wykonanie barki-zajęcia praktyczne z wykorzystaniem modelu
do składania.
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Cele ogólne

- edukacja regionalna, poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej
najważniejszej rzeki w regionie - Odry
- wzmacnianie więzi uczuciowej z regionem
- kształcenie myślenia, pamięci i spostrzegawczości
- stwarzanie sytuacji do aktywizowania myślenia i mowy.
- bogacenia dziecięcych przeżyć estetycznych.
Głównym celem lekcji jest wyrabianie u uczniów umiejętności
świadomego korzystania z nowego źródła wiedzy, jakim jest
ekspozycja muzealna.
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Cele szczegółowe (określające umiejętności



uczniów jakie nabędą w ramach zajęć)






uczniowie poznają muzeum w swojej okolicy, nauczą się je
lokalizować na mapie miasta,
zastanawiają się, do czego służy ta placówka oraz jak należy
się w niej zachować.
dowiedzą się, kiedy zbiornik jest rzeką, stawem, jeziorem
będą rozumieli pojęcie „szlak komunikacyjny”
objaśnią pojęcia Młynówka i Ostrówek
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Metody i techniki pracy-służące osiągnięciu
efektów opisanych w celach szczegółowych
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Materiały dydaktyczne oraz środki (np.
prezentacje, teksty, karty pracy, słuchowiska, filmy,
nagrania itp.)
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poznają eksponaty znajdujące się na wystawie
złożą model barki
poznają legendę o pochodzeniu nazwy miejscowej – Opole
i cechy wyróżniające legendę jako gatunek literacki.
Formy pracy: praca z całym zespołem klasowym w grupie,
podczas zajęć praktycznych - indywidualna. Metody wiodące:
pokaz, elementy heurezy i dyskusji, metoda problemowa, zajęć
praktycznych.
- heureza,
- pokaz,
- gra edukacyjna,
- krzyżówka,
- mapa z szyfrem,
- eksponaty muzealne,
- zajęcia praktyczne: techniczno-plastyczne,
- tekst legendy,
- model do składania(barka)

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. Część wstępna. Powitanie i wstęp do lekcji.
II. Zajęcia warsztatowe 2x45min. Sala AV
Sformułowanie problemu:
Jakie było, a jakie jest znaczenie Odry w regionie ?
Objaśnienie uczniom tematu wiodącego zajęć-Odra, zwrócenie
uwagi na to, jak ważna była to rzeka w przeszłości i nawiązanie
do czasów współczesnych :powodzie, transport, turystyka i
rekreacja.
Rzeka jako:
 zbiornik wodny przepływowy (czym różni się jezioro,
rzeka, staw) i ich cechy charakterystyczne oraz znaczenie
dla mieszkańców,
 rzeka jako szlak komunikacyjny / łodzie i barki/,
zasiedlenia wokół rzek i zbiorników wodnych odwołania
do pradziejów Opolszczyzny - forma pogadanki
Gra zręcznościowa – zabawa w złów swoją rybkę. Dzielimy grupę
na 2 części:
1 grupa łowi rybki z pytaniami do krzyżówki nr 1 gdzie hasłem
będzie słowo MŁYNÓWKA.
Odpowiedzi na pytania znajdziemy na wystawie stałej uczniowie
poznają największe muzeum w swojej okolicy, uczą się je
lokalizować na mapie miasta, ponadto zastanawiają się, do czego
służy ta placówka oraz jak należy się w niej zachować. Cała grupa
schodzi na wystawę tam zapoznajemy się krótko z wystawą
i wątkami związanymi z rzeką Odrą oraz innymi zbiornikami
wodnymi znajdującymi się na terenie Opolszczyzny, mapami
zasiedleń i osadami zakładanymi na tym terenie.
W trakcie prezentacji wystawy uczniowie szukają odpowiedzi na
pytania do krzyżówki wyłowione w Sali AV.
Powrót do Sali AV i rozwiązywanie krzyżówki, gdzie hasło brzmi
MŁYNÓWKA. Wyjaśnienie opolskiej etymologii hasła.
Gra zręcznościowa – zabawa w złów swoją rybkę.

2 grupa łowi rybki z pytaniami do krzyżówki nr 2 gdzie hasłem
będzie słowo OSTRÓWEK. Odpowiedzi na pytania znajdziemy na
wystawie w części poświęconej początkom miasta Opola:
powstaniem i lokacją grodu na wyspie Pasiece, jego obronnym
charakterem, organizacją podziałem obowiązków i rodzajem
rzemiosł tam występującym, różnymi typami łodzi używanych na
rzece Odrze i Młynówce oraz kontaktami kupieckimi i szlakami
handlowymi /szlak bursztynowy/W trakcie prezentacji wystawy
uczniowie szukają odpowiedzi na pytania do krzyżówki
wyłowione w Sali AV.
Powrót do Sali AV i rozwiązywanie krzyżówki, gdzie hasło brzmi
OSTRÓWEK. Wyjaśnienie opolskiej etymologii hasła.
Część II Warsztatowo-zręcznościowa - składanie modelu statku
– barki . 60 min.
Część III Zapoznanie dzieci z legendami o nazwie miasta Opola
/ze zbiorku „Legendy z Opola” autorstwa Urszuli Zajączkowskiej/.
2x45 min.
Dzielimy grupę na 2 części każda z nich otrzymuje skarb, który
musi ukryć na terenie Muzeum a następnie przygotować
zaszyfrowaną mapę z zaznaczoną drogą do skarbu.
Gdy grupy ukryją skarb i przygotują mapę wymieniają się
mapami i szukają skarbów. Dla grupy, która pierwsza odnajdzie
skarb-nagrodą będzie słodka niespodzianka.
Na zakończenie cała grupa wysłucha – „Podania o tym jak
Utopiec małego Piastowicza chciał porwać” /ze zbiorku „Legendy
z Opola” autorstwa Urszuli Zajączkowskiej/.
Część IV. Zakończenie zajęć, ewaluacja warsztatów, pożegnanie
uczniów.
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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)

Podczas zajęć w najobszerniejszym stopniu będą realizowane
treści z podstawy programowej dotyczące edukacji
polonistycznej, historycznej, przyrodniczej, plastycznej.
Scenariusz realizuje zapisy : Cele kształcenia – wymagania ogólne
podstawy programowej z przedmiotu: historia i społeczeństwo
ze szczególnym uwzględnieniem : pkt. 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.
Pkt. II. Analiza i interpretacja historyczna. Uczeń odpowiada na
proste pytania postawione do tekstu źródłowego, planu, mapy
ilustracji; Pkt. III. Tworzenie narracji historycznej. Uczeń tworzy
krótką wypowiedź o postaci i wydarzeniu historycznym,
posługując się poznanymi pojęciami; przedstawia własne
stanowisko i próbuje je uzasadnić.
Przede wszystkim uczeń będzie wielokrotnie postawiony przed
koniecznością stawiania pytań i zachęcany do szukania na nie
odpowiedzi. Korzystając z pomocy dydaktycznych będzie
samodzielne dochodził do poznania i zdobycia wiedzy, co
zawarte jest w pkt. IV. -Zainteresowanie problematyką
społeczną.
Uczeń ma nawyk dociekania w kontekście społecznym – zadaje
pytania „dlaczego jest tak, jak jest?" i „czy mogłoby być inaczej?"
oraz próbuje odpowiedzieć na te pytania.
Dzięki zajęciom warsztatowym uczeń będzie mógł
współpracować z innymi – planować, dzielić się zadaniami i
wywiązywać się z nich-pkt V. Współdziałanie w sprawach
publicznych.
Cele kształcenia – wymagania ogólne podstawy programowej z
przedmiotu: język polski I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie
zawartych w nich informacji. Uczeń rozwija sprawność uważnego
słuchania II. Analiza i interpretacja tekstów kultury.
W kontakcie z dziełami kultury kształtuje hierarchię
wartości, swoją wrażliwość, gust estetyczny, poczucie własnej
tożsamości i postawę patriotyczną (zwiedzi wystawę -przekona
się jak bogata jest historia regionu, w którym mieszka – jego
„mała Ojczyzna”)
Cele kształcenia: wymagania ogólne:
Zaciekawieniem światem przyrody.
Treści nauczania:
-Uczeń rozróżnia i opisuje rodzaje wód powierzchniowych
-Uczeń podaje przykłady miejsc w najbliższym otoczeniu , w
których zaszły korzystne i niekorzystne zmiany pod wpływem
działalności człowieka.
Treści nauczania – wymagania szczegółowe podstawy
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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.

10 liczba uczniów, którzy mogą
jednorazowo wziąć udział w zajęciach
(wraz z uzasadnieniem)

programowej z przedmiotu: plastyka
1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich
informacji – percepcja sztuki.
Uczeń:1) określa swoją przynależność kulturową poprzez kontakt
z wybranymi(…)zabytkami i tradycją w swoim środowisku
lokalnym i regionalnym, a także uczestniczy w życiu kulturalnym
tego środowiska (zna placówki kultury działające
na jego rzecz, zabytki );
Miejsce zajęć : sale muzealne z przygotowanymi eksponatami,
wystawami, makietami, umożliwiającymi realizację zajęć zgodnie
ze scenariuszem; sale edukacyjne oraz miejsca na terenie
muzeum, umożliwiające przeprowadzenie zajęć zgodnie ze
scenariuszem, uwzględniając warunki atmosferyczne.
Pomieszczenie socjalne, w którym uczniowie będą mieli
możliwość zjedzenia ciepłego posiłku. Obiad może być
wydawany z podziałem na grupy. Przerwa obiadowa może być
ruchoma i dostosowana do przebiegu zajęć z zastrzeżeniem, że
ostatnia grupa zje posiłek najpóźniej na godzinę przed odjazdem.
Należy przewidzieć, że uczestnikami zajęć będą też osoby
niepełnosprawne.
Dzieci będą miały swobodny dostęp do sanitariatów.
- minimalna :20 uczniów w grupie
- maksymalna : 25
Uzasadnienie: Ze względów metodycznych grupa warsztatowa
nie powinna przekraczać 25 osób.
Istotną częścią zajęć jest oglądanie wystawy, dlatego należy
stworzyć takie warunki lokalowe i taki podział na grupy, żeby
każdy uczeń miał w miarę możliwości równy dostęp do
przekazywanych podczas zajęć treści i wyniósł z nich możliwie
najwięcej wiadomości i umiejętności.

