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SCENARIUSZ  ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH „ CZY ZNASZ SWOJE MIASTO”? 
 
 
I  Wprowadzenie. 
   Scenariusz zajęć przeznaczony jest dla uczniów klasy V  
   Czas trwania zajęć- 2 godziny lekcyjne. 
 

1. Temat : Czy znasz swoje miasto? 
2. Cele: 

a) główny – wzbogacenie wiedzy na temat  historii swojej miejscowości oraz 
rozbudzanie zainteresowań plastycznych. 

b) szczegółowe: 
         - wykorzystanie róŜnych technik plastycznych; 
         -  kształtowanie umiejętności posługiwania się róŜnymi technikami  
            plastycznymi 
         - kształcenie umiejętności pracy w grupie; 
         - zapoznanie się z zabytkami waŜnymi miejscami miasta  
           Gostynia, 
         - zapoznanie się z pojęciami ( wyrazami gwarowymi), uŜywanymi na  
            terenie Gostynia,   
         - kształtowanie postawy świadomego twórcy i odtwórcy kultury, 
         -wdraŜanie do właściwego planowania i organizowania zajęć   

 
 
II. Reguły pracy – zasady pracy i zachowania się podczas warsztatów 
( współtworzenie ich z uczniami). 
 
III.  Przedstawienie problemu i metody pracy: 
 
Zajęcia poprzedzone są wycieczką – zwiedzanie zabytków miasta Gostynia ( zadanie I i III )  
KaŜdy z uczestników zajęć ma za zadanie dowiedzieć się od swoich dziadków i babć, jakich  
wyrazów gwarowych uŜywa się na terenie Gostynia i w jego okolicach.     
                
            1.  Praca w małych grupach – uczniowie zostają podzieleni na pięć czteroosobowych    
              grup; kaŜda grupa wykonuje swoje zadanie. 
            
                    • zadanie I  
 
                 KaŜda grupa losuje zdjęcie jednego z zabytków Gostynia, następnie przedstawia go  
                 za pomocą dowolnej techniki plastycznej( rysowanie kredkami, węglem; lepienie z  
                 plasteliny, malowanie farbami plakatowymi oraz pastelami; wydzieranie i  
                 wycinanie - papier , gazeta), konstruowanie z pudełek od zapałek i kartonów, itp.) 
 
Zabytki: 
- Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej 
- Bazylika Świętogórska, 
- Kościół pw.Św. Małgorzaty, 
- Ratusz Miejski, 
- Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących. 
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 • zadanie II 
 
                 KaŜda grupa losuje zestaw wyrazów gwarowych ( najpopularniejszych, zebranych  
                 podczas rozmów ze starszymi osobami ) , wyjaśnia ich znaczenie i przedstawia za 
                 pomocą dowolnej techniki plastycznej 
              
 
W zadaniu występuje 5 zestawów, w którym znajdują się cztery  wyrazy. KaŜdy uczeń 
otrzymuje 1 hasło. 
 
                  • zadanie III 
 
                  KaŜda grupa rysuje wybrany zabytek lub budynek charakterystyczny dla miasta  
                  Gostynia. Następnie tnie noŜyczkami tworząc puzzle.  Przekazuje go innej grupie,  
                  której zadaniem jest ułoŜyć puzzle  i odgadnąć nazwę zabytku lub miejsca.  
                 W zadaniu dzieci wykorzystują blok techniczny A-4 ołówek, kredki lub pisak. 
 
 
  
2.  Praca w całym zespole – przedstawienie efektów pracy poszczególnych grup, 

  podsumowanie zajęć – podanie nowej wiedzy związanej z ćwiczeniami.  
 

V.  Ewaluacja – kaŜdy uczeń otrzymuje rysunek niedokończonej buzi, który ma uzupełnić 
zgodnie z odczuciami dotyczącymi zajęć. Celem tego jest sprawdzenie czy zajęcia się 
podobały czy nie.   
 
VI.  Materiały potrzebne na zajęcia:  
- róŜnego rodzaju papiery ,bloki rysunkowe i  techniczne róŜnych formatów , 
- kartony i pudełka od zapałek, 
- kredki, węgiel, ołówek, pisaki,    
- pastele ,farby plakatowe, 
- noŜyczki, klej. 
- inne.   
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