
 
 Rozwijanie zainteresowań historycznych oraz umiejętności matematyczno-informatycznych uczniów Szkoły 
Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu w ramach unijnego programu „W drodze do sukcesu”. 
Realizacja małego projektu „Trzynaście tysięcy metrów do Wolina”  

W celu realizacji założeń i celów programu przewidziano: 

1) spotkanie z doświadczonym turystą rowerowym i omówienie kodeksu rowerzysty, zasad BRD oraz 
sposobu przygotowania rowerów do wycieczki, 

2) wycieczkę rowerową na trasie Racimierz – Wolin, podczas której uczniowie odwiedzili ciekawe miejsca 
na tej trasie i zbierali o nich informacje oraz zdjęcia,  

3) zajęcia w pracowni komputerowej, aby umożliwić uczniom korzystanie z Internetu i jego zasobów, 
programów Word i Excel, poczty elektronicznej, 

4) że każdy uczeń posiada telefon komórkowy, na którym będzie mógł zainstalować aplikację rowerową 

CELE PROJEKTU: 

1) Inspirowanie do poznawania własnego regionu, jego atrakcji turystycznych. 
2) Poznanie zabytków i ciekawych turystycznie miejsc. 
3) Rozwijanie umiejętności matematycznych i informatycznych, wykorzystanie ich w praktycznych i 

życiowych sytuacjach. 
4) Kształtowanie umiejętności gromadzenia, a następnie selekcji zebranych materiałów,  
5) Doskonalenie umiejętności pisania tekstów na dany temat, opisów atrakcji turystycznych ze 

wskazaniem na ich najbardziej istotne cechy. 
6) Nabywanie umiejętności korzystania z map, przewodników, informatorów itp.  
7) Popularyzacja turystyki rowerowej jako zdrowej i ekologicznej formy wypoczynku. 
8) Spędzanie wolnego czasu w kontakcie z naturą. 
9) Kształtowanie zdrowego stylu życia, racjonalnego żywienia. 
10) Przygotowanie uczniów do bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. 
11) Dbałość o własny i szkolny sprzęt rowerowy, jego konserwacja. 
12) Współdziałanie w czasie wykonywania różnych zadań. 
13) Odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i członków zespołu. 

Oczekiwane efekty (cele szczegółowe): 

Uczniowie: 

1) poznają zabytki 
 w Wolinie: kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa z XIII wieku i Wzgórze 

Wisielców, 
 w Recławiu  - skansen Słowian i Wikingów, 
 w Koniewie – Kościół Najświętszej Marii Panny   
a) zwiedzą Muzeum Regionalne w Wolinie,  
b) poznają farmę wiatrową na trasie Racimierz – Wolin 
c) zdobędą podstawową wiedzę o dwóch najpopularniejszych aplikacjach na smartfony dla rowerzystów 

(Endomondo, Strava) i wykorzystaniu wybranych funkcji np. dystans przebyty, czas spędzony na 
rowerze, prędkość jazdy), 

d) napiszą krótkie notatki o wybranych atrakcjach turystycznych, 
e) na podstawie informacji zgromadzonych na wycieczce i z Internetu stworzą prezentację 

multimedialną, 
f) będą formatować tekst, zdjęcia, projektować slajdy prezentacji multimedialnej, 
g) odczytają na podstawie Google Maps dystans w kilometrach, będą podawać wynik w różnych 

jednostkach długości, napiszą w programie Excel formuły matematyczne, 
h) utrwalą sobie zasady BRD i kodeksu rowerzysty, 
i) nauczą się dbania o sprzęt rowerowy, odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i grupy  

Zajęcia zostaną udokumentowane w postaci krótkiego filmu z wycieczki rowerowej, zdjęć, prezentacji 
multimedialnej, testu oceny stanu technicznego własnego roweru. 


