
Scenariusz zajęć terenowych „Dzień Odkrywców Tajemnic
Miasta” realizowanych z wykorzystaniem narzędzi TIK

Klasy: II gimnazjalne, VII oraz nauczanie wczesnoszkolne

Pomysłodawca i koordynator zajęć: Maciej Tomiczek

9.06.2018.

Czas trwania: 3 godz.

Temat:  Dzień Odkrywców Tajemnic Miasta

Cele:

 rozwijanie umiejętności pracy grupowej i budowy strategii,

 integracja uczniów podczas wspólnych zajęć,

 rozwijanie umiejętności korzystania z wybranych narzędzi TIK,

 rozwijanie umiejętności korzystania z planów cyfrowych i tradycyjnych,

 poznanie miejsc pamięci związanych z historią małej ojczyzny, 

 pozyskiwanie i selekcjonowanie informacji cyfrowej,

 usprawnianie orientacji  w terenie oraz czytania planu,

Środki dydaktyczne:

 tablica interaktywna, tablety, smartfony, aplikacje do odczytywania 
kodów QR, nawigacja lub mapy google, cyfrowy aparat fotograficzny,

 plan i zdjęcia przedwojennego Andrychowa, plan współczesnego 
Andrychowa

 materiały opisujące wydarzenia upamiętnione tablicami pamiątkowymi 
udostępnione do sieci internet, wydrukowane i umieszczone w pobliżu 
miejsc pamięci kody QR,

Formy pracy:

 zbiorowa

 grupowa

Metody:



 poszukująca 

 praktyczne działanie 

Przebieg zajęć: 

1. Kilkudniowe wcześniejsze zapowiedzi wydarzenia w postaci ogłoszenia, 
plakatów, informacji zakodowanych w kodach QR rozwieszonych w 
szkole.

2. Rozpoczęcie Dnia Odkrywców od klasowego tworzenia „Ody do 
Andrychowa” przedstawiającej relacje i przywiązanie uczniów do 
swojego miasta.

3. Przekazanie uczniom instrukcji gry miejskiej oraz dodatkowych 
materiałów, zapoznanie uczniów z zadaniami, które należy wykonać w 
terenie.

4. Sprawdzenie poprawności działania aplikacji do skanowania kodów QR.

5. Losowanie kolejności przejścia trasy, wyruszenie grup max 10 
osobowych pod opieką nauczycieli w poszukiwaniu Tajemnic Miasta.

6. Odszukiwanie w mieście miejsc pamięci na podstawie opisów 
odczytanych z odnajdowanych kodów QR:

 lokalizowanie miejsc z pocztówek dawnego Andrychowa oraz 
wykonywanie zdjęć z możliwie tego samego miejsca co kiedyś,

 zaznaczanie na planie miasta trasy przejścia i odnalezionych Tajemnic 
Miasta,

 uświadomienie uczniom roli społeczności Żydowskiej w rozwoju 
gospodarczym, sportowym i edukacyjnym przedwojennego Andrychowa,

 odczytywanie zakodowanych informacji o kierunku dalszego marszu,

 kontrolowanie czasu potrzebnego do odnalezienia Tajemnic Miasta (2 
godz.)

 rozwiązanie testu (quizizz) podsumowującego w sali lekcyjnej po 
powrocie z miasta, test dotyczył obiektów i sytuacji, które uczniowie 
odnaleźli i dowiedzieli się o ich znaczeniu,

7. Podsumowanie Dnia Odkrywców, nagrodzenie obecnych i 
zaangażowanych uczniów.



8. Zwrócenie uwagi na znaczenie znajomości lokalnego środowiska na 
rozwój postaw patriotycznych.

9. Podsumowanie zajęć i pożegnanie 


