Koło turystyczno- krajoznawcze
W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 zaplanowano 5 wycieczek dla dzieci oczekujących na
zajęcia w świetlicy w godzinach przedpołudniowych. Na „wyprawę świetlicową” może wybrać się
jednorazowo nie więcej niż 10 osób.
Celem zajęć było
 zachęcanie dzieci do aktywnego spędzania czasu,
 rozwijanie wśród uczniów zainteresowań krajoznawczych i turystycznych,
 budzenie ciekawości do poznawania najbliższej okolicy
 budzenie szacunku dla tradycji i kultury narodowej.
Efektem zajęć był
 udział dzieci świetlicowych w rajdach organizowanych przez SKKT w dni wolne od nauki,
 poznanie ciekawych miejsc w Swarzędzu i w Poznaniu,
 rysunki i wspomnienia z wycieczek,
 poszerzenie wiedzy o okolicy;
Wycieczka dla dzieci jest bardzo atrakcyjną formą zajęć, wyjście poza mury szkolne pozwala na
zupełnie inne formy pracy. Taka mała grupa pozwala na duży stopień indywidualizacji
i bezpośredni kontakt z każdym dzieckiem. Zadanie lub polecenie czy pytanie można zadać
w zależności od tego, czym w danej chwili dziecko jest zainteresowane, co akurat przyciągnęło jego
uwagę w terenie.
Po powrocie do szkoły dzieci często dzielą się swoimi wrażeniami z innymi uczniami.
Udział w wycieczce jest pewnego rodzaju nobilitacją w oczach pozostałych dzieci.
W II półroczu 2017/2018 roku w ramach zajęć Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego
odbyło się 5 wycieczek, w których wzięło udział przeszło 200 osób.
Również w ramach zajęć świetlicowych preprowadzono szereg krótszych ( 1-2 godzinnych) i
dłuższych ( 5-6 godzinnych) wycieczek. Były to wycieczki o profilu przyrodniczym, przyrodniczokrajoznawczym lub przyrodniczo-historycznym. Odbywały się one w godzinach
przedpołudniowych i przeznaczone były dla uczniów rozpoczynających naukę na drugą zmianę. W
sumie wzięło w nich udział 50 dzieci.
Głównym celem wycieczek było zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu,
ukazanie im ciekawych miejsc i wydarzeń w najbliższej okolicy oraz budzenie ciekawości
dotyczącej zmian zachodzących wokół nich.
Efektem wycieczek było zwiększenie zainteresowania rajdami i wycieczkami organizowanymi
przez SKKT w dni wolne od pracy, zarówno wśród dzieci, jak i wśród ich rodziców.
Udział w wycieczkach zaowocował zdobyciem odznak turystycznych przez wielu uczniów :
 dwoje dzieci zdobyło popularną Odznakę Turystyki Pieszej
 dwoje zdobyło srebrną Odznakę Siedmiomilowe Buty
 siedmioro otrzyma Dziecięcą Odznakę turystyczną
Podczas wypraw lub po nich powstało wiele interesujących prac dziecięcych. Na przykład:
 w czasie wycieczki do Rogalina uczniowie uczestniczyli w plenerze malarskim, w czasie
którego powstały obrazy o tematyce przyrodniczej.
 po spacerze na łąkę dzieci nauczyły się oznaczaś rośliny za pomocą kluczy i przewodników
oraz wykonały zielniki.
 wycieczka na Jarmark Wielkanocny przyniosła znajomość zwyczajów wielkanocnych oraz



pozwoliła na wykonanie prac tradycyjnymi technikami – pisanek, palm.
rajd wiosenny przybliżył dzieciom obyczaj witania wiosny i pozwolił im na stworzenie
kukły Marzanny, gdzie mogły wykazać się wielką inwencją plastyczną.

Każda wycieczka przynosiła obserwacje przyrodnicze, pogłębienie wiedzy i budzenie
ciekawości otaczającym światem. Pokazywała, że można interesująco spędzić czas bez
komputera i telefonu. Przy organizacji wycieczek współpracowałam z Oddziałem PTTK
„Meblarz” ze Swarzędza oraz z innymi nauczycielami świetlicy.
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