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KLASA I-III
Treści nauczania

SZKOŁA PODSTAWOWA
NAUCZANIE ZINTEGROWANE
KLASA I-III
BLOK TEMATYCZNY: Ja i moja rodzina.
1. Mój portret
2. Jestem członkiem rodziny
3. Ulubione zabawki i zabawy moich rodziców i dziadków
4. Na strychu mojej babci i dziadka
5. Jakie informacje zawiera mój album rodzinny?
6. Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy w rodzinie a zwyczaje
miejscowe

BLOK TEMATYCZNY: Ja i moja mała ojczyzna
1. Jestem członkiem zbiorowości szkolnej
2. Patron mojej szkoły, patroni innych szkół
3. Kwidzyn moje miasto – poznajemy symbole mojego miasta
4. Kto rządzi w naszym mieście?
5. Wybitni kwidzyniacy w historii Polski?/ Sławni i zasłużeni ludzie
6 . Ulice w naszym mieście
7. Odkrywam na nowo moje miasto – wycieczka szlakiem najważniejszych zabytków
treści

BLOK TEMATYCZNY: Historia mojej miejscowości w legendzie i
źródłach/ Legendarne i historyczne początki mojej miejscowości
1. Baśnie, podania i legendy o mojej miejscowości
2. Tworzymy bajkową pocztówkę z Kwidzyna
3. Legenda o Kwidynie Bartniku – tworzymy teatr cieni
4. Kwidzyn – początki i krótka historia miasta
7. Miejsca pamięci narodowej

BLOK TEMATYCZNY: Poznajemy najbliższą okolicę mojego miejsca
zamieszkania/mojej szkoły
1. Kwidzyńskie muzeum. Poznajemy zbiory zgromadzone w muzeum
2. Poznajemy zakłady pracy naszego miasta
3. Moja parafia, mój kościół
4. Krajobraz mojej miejscowości (rzeki, ukształtowanie terenu)
5. Przyroda mojej miejscowości/Najbliższe otoczenie przyrodnicze mojego miejsca
zamieszkania i szkoły
6 „Zielono mi” – w poszukiwaniu osobliwości przyrodniczych Kwidzyna
7. Pomniki Przyrody w moim rejonie. Formy ochrony przyrody. Rośliny i zwierzęta
9. Wystawa przyrodnicza w muzeum atrakcją przyrodniczą w regionie
8. Kwidzyn sportowy
9. Kwidzyn kulturalny

BLOK TEMATYCZNY: Moja miejscowość i jej sąsiedzi
1. Położenie geograficzne Kwidzyna
2. Nasi sąsiedzi
3. Połączenia komunikacyjne miasta
4. Kwidzyn w strukturach administracyjnych państwa polskiego
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KLASA IV-VI
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SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA IV
Tematy do zajęć:
1. Zanim zaczęła się historia – najstarsze ślady osadnictwa w najbliższej okolicy i
regionie – badania archeologiczne
2. Co to jest historia regionalna? Moja miejscowość i region na mapie
3. Wprowadzenie pojęcia mała ojczyzna
4. Powiśle – moja ziemia ojczysta
5. Kwidzyn - pochodzenie nazwy miejscowości
6. Kwidzyn moje miasto – hymn, flaga, hejnał
7. Miasto dawniej i dziś. Funkcje miasta średniowiecznego
8. Zamek, katedra czy zespół zamkowo – katedralny
9. Kwidzyn wczoraj i dziś – konkurs – jakie to miejsce w moim mieście?
10. Warto zwiedzić moją miejscowość - list do kolegi

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA V
Tematy do zajęć:
1. Kwidzyn – zapomniana stolica
2. Kwidzyn czy Marienwerder
3. Moje miasto na przestrzeni dziejów państwa polskiego do 1795r
4. Cmentarze kwidzyńskie – ważne źródło informacji o mieście
5. Co to jest miejsce pamięci narodowej? Czy takie miejsca są w moim mieście?
6. Budownictwo odzwierciedleniem dziejów miasta
7. Poznanie charakterystycznych cech budownictwa regionalnego Poznanie
najważniejszych zabytków
8. Słynni goście w Kwidzynie – wielcy królowie i książęta w naszym mieście
9. Zasłużeni i honorowi obywatele Kwidzyna
10. Znani kwidzynianie współcześnie

SZKOŁA PODSTAWOWA
KLASA VI
Tematy do zajęć:
1. Kwidzyn ważnym ośrodkiem życia politycznego regionu
2. Miasto w strukturach administracyjnych państwa: moje miasto, gmina, powiat i
województwo
3. Kwidzyn jako partner innych ośrodków miejskich za granicami państwa polskiego
4. Odwiedzamy pracownię regionalną – do czego służy to miejsce?
5. Odwiedzamy bibliotekę miejsko – powiatową – czy możemy w niej szukać informacji
o Kwidzynie?
6. Miasto ważnym ośrodkiem kultury – tej poważnej i mniej poważnej
7. Czy w moim mieście da się miło spędzać wolny czas?
8. Wycieczka rowerowa do rezerwatu przyrody w naszym regionie
9. Co to jest szlak turystyczny? Czy takie szlaki biegną przez Kwidzyn?
10. Ja i moja Mała Ojczyzna – czyli największa podróż mojego życia. Tworzenie
prezentacji komputerowej w programie Microsoft PowerPoint

