1.

Nazwa szkoły/placówki

Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi

2.

Miejscowość

Rumia

3.

Adres

ul. Stoczniowców 6

4.

Numer telefonu/faksu

586712917

5.

Adres e-mail

Sp9@rumia.edu.pl

6.

Tytuł/nazwa zgłaszanego
działania

Rajdy fabularyzowane – cykliczne imprezy turystyczne

7.

Obszar

8.

Adresaci/odbiorcy/uczestnicy

9.

Zasięg objęty działaniem
(szkolny, lokalny ....)

10. Czas trwania działania

11. Cel podjętego działania

12. Opis (skrócony) podjętego

Wychowanie, edukacja, zajęcia pozalekcyjne

Dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli w wieku 5-9 lat
Dzieci z klasy II b
październik 2013- czerwiec 2016
integracja zespołu klasowego
integracja młodzieży gimnazjalnej i licealnej z uczestnikami rajdu.
nauka pracy w grupach, w tym również odnajdowanie swojego miejsca w zespole, umiejętność podziału
obowiązków, odkrywanie swoich uzdolnień.
rozwijanie poczucia odpowiedzialności za własne oraz grupowe decyzje.
próba przezwyciężania własnych słabości i lęków, a także kształtowanie pozytywnej samooceny.
edukacja prozdrownotna –znaczenie ruchu dla zdrowia i równowagi psychicznej człowieka.
geografia i turystyka – walory turystyczne okolic, znaki topograficzne, ukształtowanie, umiejętność
korzystania z różnych rodzajów map.
promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.
W roku 2013, dzięki dobrej współpracy z rodzicami, podjęłam się włączenia dzieci do grona uczestników

działania

13. Instytucje współpracujące

14. Efekty realizowanego działania

fabularyzowanych rajdów, organizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Turystyki „Włóczykij”. Rajdy
odbywają się zwykle dwa razy do roku- jesienią i zimą. Uczniowie i rodzice otrzymują regulamin rajdu, w którym
zawarte są zasady i cele oraz podany jest temat przewodni rajdu. Temat związany jest z ciekawymi książkami.
Omawiamy wspólnie treść , bądź też oglądamy film, dzieci wspólnie z rodzicami przygotowują stroje, w które
dzieci się przebierają. Dzieci w ten sposób obcują z literaturą, wzbogacają swój język. Organizatorzy tworzą
fabułę i wcielają się w różne postacie ze znanych dzieciom bajek. Pomimo jednego scenariusza zawsze przewiduje
się różne rozwiązania występujących na trasie problemów, co powoduje, iż w rzeczywistości każda grupa odgrywa
nieco inny scenariusz. W dniu rajdu zbieramy się w określonym przez organizatorów miejscu
i pod przewodnictwem ucznia kasy turystycznej gimnazjum wychodzimy w teren, tj. do lasu. Dzieci idą
w grupach 9-10 osobowych. Otrzymują mapę z wyznaczoną trasą, którą idąc, muszą się kierować. Cała trasa
podzielona jest na odcinki, po przejściu każdego z nich uczestnicy rajdu muszą wykonać określone zdania tj. np.
wykazać się wiedzą dotyczącą drzew ich liści i owoców, zwierząt żyjących w lesie oraz umiejętnościami np.
robienia świecy z wosku, wykonania ćwiczeń fizycznych. Na zakończenie rajdu każdy uczestnik otrzymuje
dyplom uczestnictwa w rajdzie i poczęstunek.
Stowarzyszenie miłośników Turystyki „Włóczykij” Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi
Dzieci lepiej pracują w grupie, odpowiadają za swoje działania, potrafią ocenić swoją pracę, odkrywają swoje
uzdolnienia, zdobywają wiedzę i umiejętności, bądź też mogą się nimi wykazać, zapoznają się z treścią utworów
literackich, wypowiadają się na temat ich treści, poznają walory turystyczne okolic, zdobywają umiejętność
poruszania się przy pomocy mapy, w sposób aktywny spędzają wolny czas, odpoczywają na świeżym powietrzu.
http://www.rumia.edu.pl/sp9/sp9_akt.asp?i=373#373

15. Link do strony internetowej PDP http://www.rumia.edu.pl/sp9/sp9_akt.asp?i=131#131
16. Osoba do kontaktu
17. Autor/autorzy
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