
PROGRAM  TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY 

„NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE” 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 

Czas wolny powinien być dla dziecka związany  

z przyjemnością, a nie z obowiązkiem. Różnorodne formy zajęć służą temu, by 

nauczyć dzieci i młodzież organizowania wolnego czasu, by kształtować 

umiejętność wypoczywania. Tak jak wychowuje się do pracy, tak również 

trzeba wychowywać do spędzania czasu wolnego. Jednym  

z podstawowych zadań nauczyciela jest budzenie i rozwijanie naturalnych 

zainteresowań dzieci przyrodą, kształtowanie pozytywnego stosunku do 

zabytków, umiejętności dostrzegania piękna. Możliwość taką dają wycieczki 

szkolne, które są jedną  

z form pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły i umożliwiają uczniom 

bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego regionu, kraju 

ojczystego, bądź innych krajów, ich właściwości geograficznych, etnicznych, 

kulturalnych lub gospodarczych. 

Program ma  wyposażyć uczniów w określone wiadomości, umiejętności  

i postawy, w przystępny sposób przybliżyć uczniom świat przyrody, 

uświadomić, że są jej częścią oraz uwrażliwić na przejawy degradacji 

środowiska i rozwijać pozytywne zachowania wobec ochrony przyrody. 

Program będzie realizowany w Szkole Przysposabiającej do Pracy przez panie: 

Martę Regułę, Jadwigę Parys i Joannę Janiec w latach 2012/2013, 2013/2014, 

2014/2015. 

Treści zawarte w w/w programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności  

i modyfikowane w zależności od potrzeb oraz możliwości uczniów. 

 

CELE OGÓLNE: 

 rozbudzanie zainteresowań turystyczno – krajoznawczych, 

 Kształtowanie postaw proekologicznych i budzenie szacunku do 

przyrody. 



 Rozwijanie zdolności poznawczych dziecka i wrażliwości na problemy 

środowiska przyrodniczego poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą. 

 Rozwijanie umiejętności poszukiwania, odnajdywania oraz dostrzegania 

piękna w przyrodzie. 

 rozwijanie postaw patriotycznych u uczniów poprzez poznawanie Polski, 

jej tradycji, kultury narodowej i przyrody, ze szczególnym 

uwzględnieniem najbliższej okolicy;  

 motywowanie do aktywnego i kulturalnego spędzania wypoczynku, 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 poznanie walorów obszarów przyrodniczych najbliższego regionu i jego 

okolicy, 

 kształtowanie szacunku do obiektów mających wartość kulturową dla 

naszego regionu, kraju oraz symboli narodowych.  

 podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej 

 upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz 

umiejętności korzystania z zasobów przyrody, 

 integracja międzyklasowa, 

 Poszerzanie wiedzy zdobytej na lekcjach i wykorzystanie jej w praktyce  

 Rozwój zdolności obserwacyjnych i dostrzeganie zjawisk przyczynowo-

skutkowych.  

 Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i postaw  

 Kształtowanie osobowości uczniów, ich stosunku do drugiego człowieka  

i samego siebie;  

 Wdrażanie do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,  

w Parkach Narodowych oraz na szlakach turystycznych. 

 poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach 

 Doskonalenie czynności samoobsługowych i zaradności życiowej 

 Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych. 

 

FORMY REALIZACJI 

1. Prowadzenie kółka „ Podróże małe i duże” 

2. Omawianie treści kształcenia na zajęciach funkcjonowania  

3. Piesze wędrówki po rodzinnym mieście i okolicy  

4. Zajęcia praktyczne:  

o posługiwanie się mapą  

o rozstawianie namiotu na boisku szkolnym 

5. Nauka piosenek.  



6. Jednodniowe wycieczki dydaktyczne.  

7. Wielodniowe wycieczki krajoznawczo-turystyczne. 

8. Popularyzowanie na forum szkoły działalności turystycznej młodzieży:  

o ekspozycje na tablicy kółka „ Podróże małe i duże” 

o prezentacja multimedialna zdjęć z wycieczek 

o publikacja informacji oraz zdjęć z wycieczek na stronie 

internetowej szkoły 

9. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi z miasta i regionu.  

 

TREŚCI  

1. Zasady bezpieczeństwa podczas imprez turystycznych: 

 Znajomość podstawowych przepisów ruchu drogowego 

 Bezpieczeństwo w korzystaniu z komunikacji samochodowej i 

kolejowej 

 Bezpieczeństwo podczas wycieczek na szlakach górskich 

 Rozpalanie ognisk 

 Poznanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy 

 Numery telefonów alarmowych 

2. Rozwijanie zaradności życiowej oraz nawyków higienicznych 

uczniów: 

 Samodzielne przygotowywanie posiłków  

 Dbanie o higienę osobistą 

 Samoobsługa podczas ubierania się 

3. Zasady kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych i na 

szlakach górskich: 

 Przestrzeganie regulaminów wycieczek i wyjść 

 Stosowanie zwrotów grzecznościowych 

4. Turystyka: 

 Jednodniowe wycieczki krajoznawczo- turystyczne 

komunikacją samochodową lub kolejową do atrakcyjnych 

miejscowości 

 Jednodniowe wycieczki dydaktyczne komunikacją miejską do 

określonych miejsc lub obiektów 

 Wielodniowe wycieczki krajoznawczo- dydaktyczne do 

określonych miejsc lub regionów 

 Turystyka piesza: las, miasto, park, góry 



5. Szlaki turystyczne: 

 Oznakowanie i przebieg szlaków pieszych 

 Ścieżki dydaktyczne 

6. Mapa: 

 Zapoznanie z mapą 

 Mapa Polski- orientacja na mapie 

 Kierunki na mapie- sposoby wyznaczania 

 Rodzaje map i planów 

 Ukształtowanie terenu na mapie ( góry, niziny) 

7. Ochrona przyrody i ekologia: 

 Udział w akcji „ Sprzątanie Świata” 

 Segregacja odpadów 

 Gatunki chronionych roślin i zwierząt 

 Dokarmianie ptaków 

 Zjawiska atmosferyczne 

8. Wychowanie patriotyczne: 

 Symbole narodowe 

 Miejsca pamięci w regionie 

 Najważniejsze zabytki polskich miast 

 Zwiedzanie muzeum 

9. Sprzęt turystyczny: 

 Namiot- poznanie elementów i nauka rozstawiania 

 Ekwipunek i wyposażenie plecaka turysty 

10. Imprezy turystyczne: 

 Ogniska 

 Konkursy tematyczne 

 

EWALUACJA 

 

Ewaluacja osiągnięć uczniów prowadzona będzie na bieżąco, w trakcie 

realizacji programu na podstawie uwag zgłaszanych przez uczniów oraz ich 

rodziców.   

Narzędzia wykorzystane w ewaluacji to: osiągnięcia w konkursach , 

wykonane prace plastyczne , obserwacja zaangażowania uczniów  

w organizację imprez , uczestnictwo w rajdach i wycieczkach oraz fotorelacje 

z ich udziału. 

 



 

 

 

 

 


