Dydaktyka

Krajoznawczy połów ryb
Gabriela Bonk
nauczyciel, Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku

Propozycja scenariusza zajęć dla młodzieży w formie gry planszowej do wykorzystania w luźniejszych porach roku szkolnego (przed feriami świątecznymi lub
wakacjami).
Cele: integracja zespołu, nauka i powtórzenie informacji w formie zabawy, zainteresowanie młodzieży różnymi wartymi odwiedzenia miejscami w Polsce.

Przygotowania wstępne
Salę, w której będą się odbywały zajęcia przemeblowujemy w ten sposób, by
krzesła dla uczestników tworzyły owal, okrąg. Całą grupę dzielimy na mniejsze około
4-osobowe drużyny (najlepiej odliczając). W przypadku klasy liczącej 24 osoby odliczamy do sześciu. Wszystkie osoby z numerem 1 tworzą drużynę pierwszą itd. W ten
sposób unikniemy sytuacji, w której jakaś mniej lubiana osoba lub z dysfunkcją nie
znajdzie swojej drużyny.
Każda drużyna otrzymuje sieć rybacką (woreczek uszyty ze starej firanki lub siateczka z owoców) oraz łódź (tekturowe, styropianowe lub plastikowe pudełko - tacka
po owocach, krokietach). W łodzi każda drużyna ma 10 talonów do wykorzystania
(talony to np. nakrętki plastikowe).
Na środku sali, między krzesłami układamy naszą planszę, którą jest możliwie
duża mapa Polski.
Na mapie rozkładamy w odpowiednich miejscach rybki – napisy – nazwy miejsc,
o które będziemy pytać w czasie zabawy. Rybki możemy wykonać z grubej tektury.
Maszyna losująca. Koszyk, kapelusz lub naczynie, do którego wkładamy przygotowane wcześniej losy z pytaniami. Wystarczą złożone karteczki, ale większe wrażenie robią plastikowe pudełka z jajek niespodzianek z losem w środku. Losowanie
kojarzy się wtedy, zwłaszcza chłopakom, z wyborem drużyn do turniejów piłkarskich
– można zapunktować u młodych ludzi.
Sklepik. Miejsce, gdzie można za jedną rybkę kupić 5 talonów; lub za 1 talon
skorzystać z jednej z wyłożonych książek: atlas geograficzny, słowniki geograficzne
i krajoznawcze, encyklopedie. Za 3 talony drużyna może skorzystać z Internetu
(laptop lub smartfon).

Przebieg gry
W wylosowanej wcześniej kolejności drużyny losują po jednym pytaniu. Pytania
stanowią informacje związane z różnymi ważnymi miejscami, przykładowo:
„Najgłębsze jezioro w Polsce”. Drużyna głośno czyta pytanie i odpowiada na nie.
Jeżeli odpowiedź jest prawidłowa (Hańcza), zabiera do swojej sieci rybkę z napisem
Hańcza umieszczoną na mapie Polski. Jeżeli odpowiedź jest błędna – drużyna płaci
karnie talon. Kolejna drużyna może przejąć pytanie i jeżeli odpowie prawidłowo
– zarabia dodatkową rybkę. Drużyna, która utraci wszystkie talony odpada z gry.
Wygrywa drużyna, która ma najwięcej rybek i talonów.
Poziom trudności pytań jest różny. Liczy się nie tylko wiedza, ale też po prostu –
szczęście, jak to w życiu. W czasie odpowiadania na pytanie i łowienia ryb można
oczywiście przemieszczać się po mapie łodziami poszczególnych drużyn. Możemy
też, jeżeli to nie będzie wielkim kłopotem, każdej drużynie przypisać jakiś kolor.
W tym samym kolorze łódź drużyny i koszulki lub chociaż szarfy.
Poniżej krajoznawcze miejsca, o które pytamy. Pytania można oczywiście dowolnie dostosować do omawianych na zajęciach tematów i przygotować dowolną ich
ilość. Pytania mogą dotyczyć całej Europy lub świata.
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Pytanie

Odpowiedź

Ostatni fragment ogromnej puszczy, która przez tysiąclecia
pokrywała nizinne tereny Europy, zachował się na pograniczu
Polski i Białorusi. Jest to Puszcza…

Białowieska

Nigdzie w Europie nie ma tak wielkiego, zajmującego prawie
100 tysięcy hektarów obszaru o torfowym podłożu. Wielkie
przestrzenie mokradeł otaczające wijącą się rzekę – to dolina
rzeki…

Biebrza

Największe w Europie tężnie - konstrukcje drewniane do
odparowywania wody z solanki znajdują się w miejscowości…

Ciechocinek

Typową romańską rotundę można zobaczyć na szczycie Góry
Zamkowej w miejscowości…

Cieszyn

Największa w Europie świątynia zbudowana z cegły,
która może pomieścić do 25 tysięcy osób znajduje się
w miejscowości…

Gdańsk

Polska prawosławna Częstochowa. Na Świętej Górze wznosi
się cerkiew, żeński klasztor i „las” tysięcy krzyży. Jak ta góra jest
nazywana?

Grabarka

Najgłębsze jezioro w Polsce (głębokość: do 113 m).

Hańcza

Średniowieczny, drewniany kościółek o charakterystycznej
konstrukcji, który do Polski przywędrował z Norwegii – to tzw.
świątynia Wang. Można ją zobaczyć w miejscowości…

Karpacz

Trzeci co do wielkości zamek w Polsce (po Malborku
i Wawelu).
Największa świątynia (120 m długości i 77 m szerokości; wieża
– 141 m) w Polsce znajduje się w miejscowości…

Książ
Licheń

Najdłuższy trakt handlowy w całej Europie, to licząca ponad
4 kilometry ul. Piotrkowska. Znajdziemy ją w miejscowości…

Łódź

Jedno z najważniejszych europejskich ostoi ptactwa wodnego.
Jezioro położone 5 km na wschód od Mikołajek w Mazurskim
Parku Krajobrazowym.

Łukajno

Jedyny obszar w Polsce o charakterze pustynnym – Pustynia
Błędowska znajduje się w pobliżu miejscowości…

Olsztyn

Zarejestrowane miejsce upadku meteorytów na Ziemię –
jedno z dwóch w Europie, to Góra Moraska znajdująca się
administracyjnie na terenie miejscowości…

Poznań

W którym parku narodowym można zobaczyć piaszczyste
wydmy wędrujące?

Słowiński Park Narodowy

Najwyższy szczyt Gór Stołowych, wielka atrakcja parku
narodowego – to…

Szczeliniec Wielki

Największy z wodospadów w polskich Sudetach – Wodospad
Kamieńczyka znajduje się na zachód od miejscowości…

Szklarska Poręba

Największe jezioro w Polsce, zwane „Mazurskim Morzem”.

Śniardwy

Jeden z największych głazów narzutowych w Europie, zwany
Trygławem, znajduje się na cmentarzu komunalnym, 20 km od
Połczyna-Zdroju – w jakiej miejscowości?

Tychowo

Największa polska wyspa o powierzchni 265 km2 – jest to
wyspa…

Wolin
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