Blok tematyczny: Szkolne i nie tylko sprawy
Temat dnia: Planowanie wycieczki szkolnej
Cel lekcji: Ćwiczyć sprawność posługiwania się liczebnikami podczas podawania daty. Powtórzyć
wiedzę o równoważniku i stworzyć sytuację edukacyjną umożliwiającą stosowanie formy w
praktyce. Systematycznie kształcić rozumienie ze słuchu. Skupić uwagę uczniów na słownictwie z
tekstu źródłowego. Wprowadzić elementarną wiedzę o polskich Tatrach. Kształcić umiejętność
pracy w grupie podczas negocjowania wspólnych decyzji. Inspirować do własnych wypowiedzi.
Stworzyć okazję do ćwiczeń w pisaniu i czytaniu.
Pomoce:
Uczeń: przybory szkolne, internet w telefonach komórkowych.
Nauczyciel: test prawda/fałsz dla każdego ucznia, wzorcowy plan wycieczki, ćwiczenia z
równoważnikami dla każdego ucznia. Zdjęcia Tatr.
Zapis w dzienniku: Powitanie. Ćwiczenia z liczebnikami podczas podawania daty. Rozumienie ze
słuchu. Praca z ankietą: prawa/fałsz. Wyniki ankiety. Słownictwo. Zdobycie minimalnej wiedzy o
polskich Tatrach. Przypomnienie wiadomości o równoważniku zdania i ćwiczenia wdrażające do
swobodnego użycia w konkretnej sytuacji językowej. Praca w grupach. Analiza planu wycieczki
ukraińskich uczniów do Zakopanego. Opracowanie planu wycieczki polskich uczniów na Ukrainę.
Ćwiczenia w czytaniu na głos.
1. Powitanie.
2. Ćwiczenia z liczebnikami podczas podawania daty.
3. Kształcenie rozumienia ze słuchu. Praca z tekstem źródłowym (patrz aneks dla N. )
N. mówi: Przeczytam dwukrotnie tekst, w tym czasie wypełnijcie ankietkę: prawda/fałsz.
p
Młodzież jedzie na wycieczkę szkolną przede wszystkim po to, aby się wyżyć i
wyszaleć.
W stronę Tatr jeździ tylko młodzież ze Śląska.
Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego uważa, że Morskie Oko to nie
najlepsze miejsce na szkolne wycieczki.
Dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego nazywa się Paweł Skawiński.
W pobliżu przewodnika idzie zwykle tylko grupa dziewcząt.
Wycieczki szkolne swoje śmieci chowają do plecaków i zabierają ze sobą z
powrotem.
Wszyscy rodzice zawsze kupują swoim dzieciom na wycieczkę w góry solidne
górskie buty.
W maju i czerwcu w wielu miejscach zalega jeszcze śnieg.
Nauczyciele chętnie zmieniają plan wycieczki pod wpływem rad przewodników.
Życie górskiego przewodnika nie jest łatwe.
5. Omówienie wyników ankiety, uzupełnia, poprawki, objaśnienia.

f

6. Mapa Polski. Wskazanie wymienionych miejsc . Krótka opowieść N. ilustrowana zdjęciami z
internetu, które przedstawiają opisane miejsca.
Zakopane – zwane stolicą polskich Tatr.
Krupówki – główna ulica Zakopanego
Dolina Kościeliska – bardzo popularna wśród turystów dolina, piękna i łatwo dostępna.
Morskie Oko – największe jezioro w Tatrach – miejsce wyjątkowo piękne i unikalne
Wpisując hasło Tatry w internet N. bez problemu znajdzie bogatą dokumentację fotograficzną
wskazanych miejsc.
7. Praca w grupach. Tworzymy plan wycieczki dla grupy z Polski, która odwiedzi nasze miasto.
8. N. rozdaje uczniom poniżej umieszczony plan wycieczki młodzieży ukraińskiej do
Zakopanego.
9. Analizujemy plan. Formuła i styl zapisu, niezbędne informacje. Przy okazji wskazujemy na
miejsca, które wymieniono w tekście źródłowym.
10. Plan budujemy, używając równoważników zdania.
Przypomnienie: Równoważnik zdania – wyraz lub ciąg wyrazowy formalnie nietworzący zdania
(ponieważ nie zawiera orzeczenia), oddający jednak tę samą treść co zdanie.
Ćwiczenia:
Zamień zdania na równoważniki. W dwóch przypadkach już to zrobiono. Skorzystaj z wzoru.
Przyjeżdżamy do Warszawy. – Przyjazd do Warszawy.
Kwaterujemy się w hotelu. -..........................................
Jemy śniadanie –
Śniadanie.
Wychodzimy na spacer. - ….................................................
Oglądamy stare fotografie. - …...................................................
Jemy obiad. - …...................................................................
Zwiedzamy zabytkową katedrę. ….................................................
Spotykamy się z wybitnym pisarzem. - …..............................................
11. Zadanie dla grup:
Przygotujcie plan wycieczki dla uczniów z wybranego polskiego miasta. Co chcielibyście im pokazać
na Ukrainie? Możecie skorzystać z internetu, by znaleźć nazwy odpowiednich miejsc, adresy
pensjonatów, ceny atrakcji. Przedyskutujcie, co uczniowie z Polski powinni ze sobą zabrać. Plan,
który leży przed wami , potraktujcie jak wskazówkę. Dobrze obejrzyjcie metodę jego opracowania,
naśladujcie ją. Zwróćcie uwagę, że tu właśnie zastosowano równoważniki zdania. Nie popełniajcie
błędów podczas przepisywania na czysto. Plan, który musi ktoś przeczytać i wprowadzić w życie,
nie może zawierać błędów. Powinien być przejrzysty i czytelny.
Pora zabrać się do pracy!

Aneks dla N.
Do rozdania uczniom

Plan wycieczki szkolnej do Zakopanego młodzieży ukraińskiej
przebywającej na obozie letnim w Ojcowie koło Krakowa.
W dniach 07 .06 – 13.06.2020

Poniedziałek
9.06.2020

•
•
•
•
•
•
•
•

zbiórka o godz. 8.00 przy bramie obozu
wyjazd o godz. 8. 20 z parkingu przed obozem
ok.11.00 przybycie do Zakopanego
czas na rozpakowanie i aklimatyzację
zwiedzanie Krupówek
piesza wędrówka na Gubałówkę
ok. 18. 00 obiadokolacja
gry i zabawy

Wtorek
10.06. 2020

•
•
•
•

śniadanie
piesza wędrówka nad Morskie Oko
obiadokolacja
wyjście na spacer

Środa
11.06.2020

•
•
•
•
•
•
•

śniadanie
wjazd kolejką wagonikową na Kasprowy Wierch (1987m n.p.m )
pobyt na szczycie w schronisku
zejście szlakiem
powrót do pensjonatu
obiadokolacja
basen

Czwartek
12.06.2020

•
•
•

Śniadanie
wyjazd autobusem do Krakowa
spotkanie z przewodnikiem i zwiedzanie Krakowa: - Stare Miasto:
- Rynek - Sukiennice - Kościół Mariacki - Barbakan - Brama
Floriańska
obiad
spacer na Wawel
wyjazd do Ojcowa.

•
•
•

Cennik
Wynajęty Autokar: Ojców - Zakopane – Kraków – Ojców
razem od dziecka 30 zł.
Pobyt w Zakopanem – Pensjonat Marii Zelczyk przy ul. Krupówki 7
nocleg 50 zł
wyżywienie 55 zł.
Kasprowy Wierch (wjazd kolejką) – 25,50 zł
Bilet 2dniowy do TPN – 8 zł
Opłaty za przejazdy busem (do Kuźnic i z powrotem ) – 50 zł
Przewodnik po Krakowie p. Grzegorz Ciemiała – 10 zł
Obiad w Krakowie – 12 zł
Prowiant na drogę – 10 zł
Basen – 15 zł
Razem: 265, 50 zł.
Niezbędne wyposażenie uczestników:
• paszport (można zdeponować u wychowawcy)
• turystyczne buty górskie
• kurtka przeciwdeszczowa
• sweter bądź bluza
• koszulka z krótkim rękawem

•
•
•
•

strój sportowy
strój na basen, klapki, ręcznik
nakrycie głowy
plecak (stanowczo nie walizka czy torba

Kierownik wycieczki:
Zofia Strzelecka
Opiekunowie :
Jan Błaszczyk i Zenon Kaszuba
12. Prezentacja poszczególnych planów. Przedstawiciele odczytują je na głos. Ewentualne
poprawki. Ocena planów:
Pytania:
Czy plan jest możliwy do zrealizowania?
Czy zawiera najważniejsze punkty?
Dlaczego te właśnie miejsca zostały wybrane.
13. Zadanie domowe: Przepisz plan swojej grupy do zeszytu.

Aneks dla N.
W założeniach szkolna wycieczka ma zintegrować klasę i zrealizować program edukacyjny
zawarty w planie nauczania dla danego rocznika. W rzeczywistości - to idealna okazja, żeby się
wyżyć, a przecież góry bywają naprawdę niebezpieczne.
Od maja aż do zakończenia roku szkolnego, trwa sezon na wycieczki. Na zakopiance mijamy
autokary z całej Polski zmierzające ku górskiej stolicy kraju. Wszystkie wypełnione po brzegi
żądnymi wrażeń wycieczkowiczami - najczęściej młodzieżą licealną. Jadą na podbój polskich Tatr.
W Kościeliskiej gorzej niż na Krupówkach… Od zarania ruchu turystycznego w Tatrach była ona
jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc. Potem straciła nieco na rzecz Morskiego Oka.
W ocenie dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego, Morskie Oko nie jest najlepszym celem
wycieczek szkolnych.
- To jest 20 kilometrów w obie strony. Dla osób, które nie są piechurami, to naprawdę kawał drogi.
Znużeni podejściem i myślący już o drodze powrotnej uczniowie niekoniecznie doceniają widok
jaki rozpościera się znad Morskiego Oka - podkreśla dr Paweł Skawiński.
Każda grupa ma klasyczną "morfologię" - z przodu przewodnik ( czasem w góralskim kapeluszu z
piórami), przy nim kilka zainteresowanych osób. Dalej lekko rozciągnięty peleton, głośny,
oderwany całkowicie od miejsca w którym się znajduje. Na końcu outsiderzy, przeważnie ze
słuchawkami na uszach i komórkami. Równie dobrze mogliby iść Marszałkowską...
W końcu postój - większość ławek zajęta, więc miejsce na odpoczynek trzeba sobie jakoś
wykombinować. Część siada na trawie, część na kamieniach, zdecydowana większość uderza nad
potok. Siadają, telefonują i jedzą. Chipsy, paluszki, czekoladowe batoniki. Po kilkunastu minutach
kosze na śmieci są już pełne.
Przewodnik widząc nieodpowiednio przygotowanych uczniów może zaproponować inną,
odpowiednią trasę.
Trudno dziwić się rodzicom, że nie chcą kupować górskich butów na jedną wycieczkę, ale z
drugiej strony tylko dobrze wyposażony turysta może wchodzić w wyższe partie gór. Należy
pamiętać, że w maju i czerwcu w wielu miejscach zalega jeszcze śnieg - mówi ratownik. Często
przewodnicy spotykają się z presją ze strony nauczycieli na "zaliczenie programu wycieczki".
Podnoszą argument, że rodzice zapłacili za wynajęcie przewodnika do Morskiego Oka. Trzeba tam
iść, bo wszyscy tam chodzą.
Dlatego trudno jest przekonać nauczycieli, żeby odwiedzić inne, mniej zatłoczone, a równie
piękne miejsce. Nie jest łatwe życie przewodnik górskiego, a Tatry są takie piękne.

