Zajęcia turystyczno – krajoznawcze
( wrzesień – grudzień 2015r. )
Zajęcia turystyczno - krajoznawcze prowadzone są w naszej szkole od wielu lat.
W ostatnim czasie duże zainteresowanie nimi wykazują uczniowie klas młodszych.
I właśnie z myślą o nich wprowadzamy nowe formuły rajdów i wycieczek.
Na początku roku szkolnego zapraszamy dzieci i rodziców na Rodzinny Rajd
Rowerowy. Ma on formę gry terenowej – uczniowie pod opieka dorosłych wyruszają
rowerami na trasę długości około 15-20 km, posługując się mapą. Po drodze
napotykają punkty kontrolne, na których muszą wykonać przygotowane przez
nauczycieli zadania. W tym roku były to ćwiczenia sportowe polegające na rzutach
do kosza i strzałach na bramkę, na strzelnicy odbyło się strzelanie do celu, w lesie
leżał ranny.... fantom i trzeba było wykonać mu sztuczne oddychanie. W innym
punkcie trasy należało posegregować śmieci, w następnym rozpoznać instrumenty
muzyczne, a w jeszcze innym wykazać się znajomością języka angielskiego czy
logicznego myślenia. Wszystko to w konwencji zabawy. A na zakończenie wspólny
piknik przy ognisku.
Rajd cieszy się co roku ogromnym powodzeniem – bierze w nim udział
przeszło 100 uczestników. Jego głównym celem jest integracja dzieci i rodziców oraz
popularyzacja aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
W pierwszy weekend grudnia organizujemy Mikołajkowe Podchody. W tym
roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy je w formie gry miejskiej. Głównym celem
było pokazanie młodszym uczniom ich miasta, jego zabytków, urzędów i ciekawych
miejsc w atrakcyjny sposób.
Cztery 15 osobowe drużyny wyruszyły pod opieką nauczycieli z czterech
charakterystycznych miejsc Swarzędza. Po drodze, zgodnie z dostarczoną przez
Mikołaja kartą pracy, dzieci tropiły miejskie tajemnice.
I tak jedna grupa spotkała się przed Skansenem Pszczelarskim i po jego
zwiedzeniu ruszyła do szkoły trasą przez Unię, po drodze rozwiązując zagadki
i poszukując śladów przeszłości miasta.
Druga grupa rozpoczęła zabawę przy Domu Kultury. Również jej członkowie
rozpoczęli zabawę od zapoznania się z działalnością ośrodka, a potem szli do szkoły
tropiąc sportowe wyczyny swarzędzan.
Była też trasa „meblowa” - jak przystało na Swarzędz! Rozpoczynała się od
zwiedzenia wystawy w Pawilonie Meblowym i polegała na odnalezieniu „mebli”
postawionych przez swarzędzkich stolarzy w mieście.
Trasa dla najmłodszych prowadziła z Centrum Ratownictwa na dworcu
kolejowym przez park i pocztę do ratusza i dalej do szkoły - dała dzieciom
możliwość zapoznania się z najważniejszymi instytucjami miasta.

Po dotarciu na metę, która została zorganizowana w szkole, przeznaczyłyśmy
czas na zabawy i gry stolikowe o tematyce mikołajkowej, na wypicie ciepłej herbaty i
rozdanie paczek mikołajkowych.
Uczniowie biorą udział nie tylko w imprezach organizowanych przez szkołę.
Często przyłączamy się do rajdów i wycieczek organizowanych przez oddziały PTTK
działające w naszym mieście.
I tak w październiku duża grupa dzieci i rodziców pod opieką nauczycieli
uczestniczyła w rajdzie z cyklu „Cały Swarzędz na Rowery”. Impreza ta
popularyzuje zdrowy styl życia, a proponowane trasy pozwalają jej uczestnikom
poznawać ciekawe miejsca w najbliższej okolicy miasta.
W tym roku zostałam poproszona przez UMiG o poprowadzenie w ramach tej
imprezy nowej trasy wiodącej przez Kobylnicę, do Uzarzewa i z powrotem do
Swarzędza przepiękną, choć dziką drogą wzdłuż Cybiny. Wycieczka dostarczyła
wszystkim uczestnikom wielu wrażeń i emocji.
W listopadzie bierzemy udział w Rajdzie Niepodległości, na którym oprócz
przyjemności przebywania na świeżym powietrzu uczymy dzieci szacunku dla
przeszłości i ojczyzny. Rozpoczynamy od spotkania na swarzędzkim Rynku pod
pamiątkową tablicą poświęconą bohaterom walczącym o niepodległość. Tam
zapalamy znicz. Dalej wędrujemy polnymi drogami do szkoły w Kobylnicy. Po
drodze rozmawiamy z dziećmi o przeszłości.
Na mecie uczniowie muszą wykazać się wiedzą o Polsce i jej historii –
oczywiście zadania quizu dostosowane są do ich wieku. Czeka tu też na nas
grochówka i marcińskie rogale, które są tradycyjną niespodzianką Rajdu
Niepodległości.
W czasie wycieczek i rajdów zachęcamy dzieci do prowadzenia książeczek
rajdowych i zbierania punktów na odznaki PTTK. Na zakończenie poprzedniego roku
szkolnego uroczyście wręczono cztery odznaki dziecięce. W tym roku będzie ich na
pewno więcej.

