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POZNAJEMY ZIEMIE GRYFITÓW
WYCIECZKA DLA JUNIORA
Opis programu
Wycieczka dla Juniora to propozycja edukacyjnych turystycznych wycieczek autokarowo – pieszych, łączonych również z rejsem
katamaranem „Wodniczka” (hit sezonu 2012 i 2013), po wyspie Wolin i Uznam, a także do Szczecina i Stralsundu (w przygotowaniu
kolejne propozycje, które będą się sukcesywnie pojawiały.) adresowanych i dostosowanych cenowo specjalnie dla młodzieży szkolnej , w
tym również zielonych szkół. W programie każdej wycieczki znajdują się charakterystyczne atrakcje turystyczne znajdujące się na danym
terenie, a także tereny czy obiekty do tej pory nieuwzględniane w standardowych programach oferowanych przez biura turystyczne. Celem
każdej wycieczki jest nie tylko pokazanie tzw. atrakcji turystycznej, ale omówienie jej pod kątem celów edukacyjnych zawartych w
podstawie programowej właściwej dla danego etapu kształcenia. Konsekwentnie więc każdy projekt wycieczki opatrzony jest w
realizowane podczas niej cele edukacyjne łączące wiedzę z kilku przedmiotów, zgodnie z aktualną podstawą programową
uczestników, do których oferta jest skierowana. Ponadto program każdej wycieczki podporządkowany jest tematowi wiodącemu, by
uniknąć podawania uczniom nadmiaru zbędnych informacji niełączących się ze sobą. Wycieczki oprowadzane są przez licencjonowanego
pilota – przewodnika, będącego jednocześnie nauczycielem z dużym doświadczeniem zawodowym, który zakres zagadnień i przekaz
dostosowuje do odpowiedniego poziomu i wieku grupy, a także założonego celu. Na wycieczkach będą przeprowadzane mini konkursy
dotyczące zwiedzanych miejsc oraz obiektów. W przyszłości planowane jest systematyczne poszerzanie oferty . Uwaga – podane w
ofertach programy mogą być modyfikowane w zależności od życzeń i zgłaszanych potrzeb kierowników zainteresowanych grup.
Zwracamy uwagę dyrektorów szkół i nauczycieli, że opracowane przeze mnie wycieczki dla juniora obok celów ogólnokształcących
wspomagają realizację nauczania regionalizmu w szkołach a także mogą stać się nieodzownym elementem szkolnych projektów
edukacyjnych.
Poniżej w tabelach podane są zestawienia propozycji osobno dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W
zestawieniu przy każdym programie wycieczki podany jest numer oferty z oznaczeniem poziomu kształcenia (P – szkoła podstawowa,G i
PNG – gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne), temat, trasy oraz realizowane cele edukacyjne. . Na końcu opisu oferty znajduje się cennik
biletów aktualny w sezonie letnim 2014 roku.
Wszystkie wycieczki są wycieczkami całodniowymi – czas realizacji programu wycieczki 5 – 8 godzin (bez czasu dojazdu)
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POZNAJEMY ZIEMIE GRYFITÓW
WYCIECZKI DLA JUNIORA – OFERTA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Nr
1.

Numer oferty
Szczecin I – P

Temat wiodący wycieczki
Składamy wizytę w średniowiecznym mieście
(Starówka – dolne Miasto, Katedra, Zamek – uczniowie
dowiedzą się jak wyglądało średniowieczne miasto na podstawie
wymienionych obiektów Szczecina, zwiedzą z przewodnikiem
Muzeum Historii Miasta)

Cele edukacyjne (zgodne z aktualną podstawą
programową) uczniowie :










2.

Szczecin I A – P

Zwiedzamy Szczecin z duszkiem Bogusiem
( centrum Szczecina z Wałami Chrobrego i Starówką)Program
Jak wiecie w Szczecinie jest Zamek, a każdy zamek
pamięta różne rzeczy, bo zamki stoją nie od dzisiaj, gdyż obecnie
ludzie nie mają czasu na stawianie takich pięknych i
kunsztownych domów. Ten szczeciński, choć się zmieniał z
biegiem czasu, stoi na tym samym miejscu od …prawie 700 lat.
Więc na pewno jest bardzo stary i bardzo porządny. A w każdym
porządnym zamku mieszka prawdziwy duch, który zna różne, też
prawdziwe,
tajemnice nie tylko o samym zamku, ale i
najbliższej okolicy. Duch szczecińskiego Zamku, Boguś,

poznają średniowieczną historię Szczecina;
poznają jak powstawało i jak wyglądało miasto w
średniowieczu;
poznają jakie funkcje w mieście pełnił ratusz;
poznają jak żyli czym się zajmowali się
mieszkańcy średniowiecznego miasta (cechy
rzemiosł, żegluga, handel)
wskażą stylowe mieszczańskie kamieniczki na
Starówce i cechy gotyckiego kościoła;
poznają książęcą dynastię Gryfitów;
nauczą się objaśniać herb miasta;
poznają legendy związane ze zwiedzanymi
obiektami;
dowiedzą się od czego pochodzi nazwa placu
Rodła

- zidentyfikują najważniejsze obiekty w centrum miasta i
poznają ich historię;
- poznają najważniejsze fakty z historii miasta (w tym
dzieje chrystianizacji i św. Ottona z Bambergu)
- poznają ważne postacie związane z historią miasta
- poznają szczecińskie legendy
- nauczą się pracować z mapą i poruszać po centrum
Szczecina
- wykształcą w sobie szacunek do zwiedzanego miasta.

opowiedział co nieco przewodnikowi, który też coś jeszcze zna z
innych źródeł i tak razem pospacerujemy i zdradzimy historię
kilku najważniejszych miejsc w samym sercu Szczecina , a będą
to :
- rozłożysty platan Mateusz
- pomnik księcia Bogusława i jego ukochanej żony
- zamkowe wieże i ludzie z nimi związani
- kamyczki na zamkowym dziedzińcu
- wizerunki, tablice i...brak tynku na zamkowych murach
- Baszta Siedmiu Płaszczy albo Panieńska
- krypta z sarkofagami, których mogło w niej wcale nie
być...
- zabudowania na Wałach Chrobrego
- niezwykła lektura na zwykłym chodniku
- pomnik, który sprzed Muzeum uciekł do Warszawy
- Ich Jaśnie Wysokości na placu Hołdu Pruskiego
i placu Solidarności
- szczecińskie place, które wróżą z gwiazd
- pomniki, gmachy i platany na Jasnych Błoniach
A w nagrodę, kto wytrwa do końca ten skonsumuje :
- najlepszy szczeciński pasztecik w najlepszym miejscu, o
którym wie tylko najlepszy przewodnik (oczywiście od duszka
Bogusia).
Czas pobytu w Szczecinie – 5 godzin
Uwaga
Każdy uczestnik wycieczki otrzyma od duszka Bogusia mapkę z
naniesionymi zwiedzanymi miejscami, na które będzie można
otrzymać ważne pieczątki potwierdzające pamiątkowy pobyt w
Szczecinie.
3.

wyspa Wolin II – P

Poznają :
Skarby wyspy Wolin (atrakcje przyrodnicze, ciekawostki
historyczne) Wyspa Karsibór - rejs „Wodniczką” po Wstecznej delcie - krajobrazy wyspy Wolin;

Świny: obserwacja życia ptaków; orła – bielika, czapli, kormoranów,

dowiedzą się o działalności lodowca (morena , delta,

łabędzi, różnych gatunków kaczek i mew; omówienie ścieżki
przyrodniczej, kościółek z XV wieku;
- przeprawa promem Karsibór - o położeniu wyspiarskim Świnoujścia
(lokalizacja wysp w terenie i na mapie);
- Grodzisko – punkt widokowy na wsteczną deltę Świny, stare
grodzisko słowiańskie (plansze), klifowe wybrzeże Zalewu
i
współczesny hit-odkrywka archeologiczna;
- legendy wyspy Wolin;
- muzeum w super tajnym bunkrze V-3 z czasów II wojny światowej;
- legendy o legendarnych skarbach w ziemi i o zakochanym zakonniku
i nie tylko o tym;
- Jeziorko Turkusowe – czyli skąd się wzięła kreda na wyspie Wolin i
dlaczego jest takie turkusowe?
- ślady po największym zakładzie przemysłowym III Rzeszy i o

tym co się w starej cementowni jeszcze działo.
4.

wyspa Wolin II A – P

Skarby wyspy Wolin (atrakcje przyrodnicze, historyczne hity,
Międzyzdroje, rezerwat żubrów) przeprawa promem Karsibór ;
- Grodzisko – punkt widokowy na wsteczną deltę Świny, ślady
grodziska, widok na Zalew i klifowe wybrzeże i współczesny hitodkrywka archeologiczna / lub zamiennie punkt widokowy na wzgórzu
Zielonka
- legendy wyspy Wolin
- muzeum w super tajnym bunkrze V-3 z czasów II wojny światowej
- legendy o legendarnych skarbach w ziemi i o zakochanym zakonniku
i nie tylko o tym
- Jeziorko Turkusowe (Wapnica) – i o tym skąd się wzięła kreda na
wyspie Wolin
- ślady po największym zakładzie przemysłowym III Rzeszy
- najwyższe wybrzeże klifowe na polskim wybrzeżu- Gosań
- zwiedzanie Międzyzdrojów oraz zagroda żubrów lub zamiennie
muzeum WPN (w razie deszczu)

5.

wyspy Uznam i Wolin wyspy Uznam i Wolin to męska przygoda...
II B – P
(forty – fort Gerharda lub schrony – bateria Vinieta, wyrzutnia i
muzeum V3, basen U-Bootów, port wojenny w Świnoujściu,
wzniesienie Golm..grodzisko, punkt widokowy, wojenne

cieśnina, wybrzeże klifowe, zjawisko kryptodepresji
i tworzenia się pokładów kredy);
- przyrodę Wolińskiego Parku Narodowego
- jak wyglądało grodzisko i życie Słowian na jego terenie
w X – XII wieku;
- kto, jak i dlaczego przeprowadził chrystianizację
Pomorza Zachodniego;
- czemu miała służyć i jak działała broń V-3
- wzbogacą swoje słownictwo czynne kształcące
sprawność czytania ze zrozumieniem
- walory turystyczne Międzyzdrojów , życie zwierząt w
zagrodzie pokazowej
- ciekawostki związane z wyspą Wolin
- miejscowe legendy
- historię dawną i najnowszą wyspy Wolin













krajobrazy wyspy Wolin; dowiedzą się o
działalności lodowca (morena , delta, cieśnina,
wybrzeże klifowe, zjawisko kryptodepresji i
tworzenia się pokładów kredy);
przyrodę Wolińskiego Parku Narodowego
jak wyglądało grodzisko i życie Słowian na jego
terenie w X – XII wieku;
kto, jak i dlaczego przeprowadził chrystianizację
Pomorza Zachodniego;
historię dawną i najnowszą wyspy Wolin
czemu miała służyć i jak działała broń V-3
wzbogacą swoje słownictwo czynne kształcące
sprawność czytania ze zrozumieniem
walory turystyczne Międzyzdrojów , życie
zwierząt w zagrodzie pokazowej
ciekawostki związane z wyspą Wolin
miejscowe legendy

- zwiedzą wskazane w programie obiekty o unikalnej
wartości historycznej i edukacyjnej
- poznają historię Świnoujścia związaną z jego
strategicznym położeniem

cmentarze i opowieść o nieznanym nalocie na Świnoujście.)

- poznają historię II wojny światowej i polityki
powojennej Europy oraz PRL
- poznają nieznane losy nalotów na Świnoujście
- pozna przebieg II wojny światowej na Pomorzu
Zachodnim
- poznają różne fortyfikacje i obiekty wojskowe od XIX
wieku do czasów współczesnych
- poznają typy okrętów wojennych, stopnie wojskowe w
polskiej marynarce wojennej oraz przebieg i realia służby
na okrętach; zwiedzą jeden z wybranych typów okrętu.
- wzbogacą czynne słownictwo związane tematycznie z
morzem,wojskiem i marynarką wojenną.

6.

Stralsund III – P

Stralsund dla juniora –
przejazd przez zwodzone mosty na wyspie Uznam przez cieśninę
Piany
(Oceanarium z oprowadzaniem przewodnika,
zwiedzanie Starówki – ratusz,rynek, kościół św. Mikołaja z
zewnątrz, kupieckie kamieniczki z zewnątrz i wewnątrz)

- poznają walory przyrodnicze i położenie wyspy Uznam
- poznają historię mostów łączących wyspę Uznam ze
stałym lądem
- dowiedzą się co to cieśnina - poznają cieśninę Piany
- naucza się jak przebiegała chrystianizacja na wyspie
Uznam
- zidentyfikują herb Stralsundu i wyjaśnią jego symbolikę
- zaobserwują jak wyglądało miasto średniowieczne na
przykładzie stralsundzkiej starówki
- dowiedzą się co to jest Hanza i czym się
charakteryzowało „miasto hanzeatyckie”
- zobaczą jak wyglądała średniowieczna kamienica
kupiecka
- wyjaśnią na czym polegała reformacja
- wskażą ślady historii II wojny światowej w
zamieszkiwanym przez nich euroregionie
- poznają florę i faunę Bałtyku, Morza Północnego i
Oceanu Atlantyckiego
- zobaczą jak się bada dna oceanów
- zaobserwują procesy geologiczne na Ziemi – tworzenie
mórz i powstawanie fal morskich
- dowiedzą się co to jest lista światowego dziedzictwa
UNESCO

7.

Świnoujście IV A – P

Świnoujście dawniej i dziś
(wyspa Karsibór, rejs „Wodniczką”, przeprawa promowa
Centrum i kanał Piastowski, latarnia, fort Gerharda, )

- walory turystyczne oraz wyspiarskie położenie
Świnoujścia
- walory przyrodnicze Wstecznej Delty Świny –

poobserwują w naturze wodne ptactwo i nauczą się
rozróżniać ich gatunki
- dowiedzą się jak powstały wyspy Uznam i Wolin
- poznają elementarną wiedzę o porcie w Świnoujściu,
florze i faunie Bałtyku i innych mórz, rybołówstwie
- nauczą się rozróżniać znaki nawigacyjne i jednostki
pływające na polskim morzu
- poznają elementarną wiedzę o historii Świnoujścia od
chrystianizacji poprzez panowanie Gryfitów,
reformację na Pomorzu, powstanie portu i miasta,
budowę falochronów i kanału Piastowskiego, po
dzień dzisiejszy
- wysłuchają legend związanych z odwiedzanymi
miejscami
- wezmą udział w konkursie przygotowanym przez
przewodnika.

8.

Świnoujście IV B – P Świnoujście- portowe i uzdrowiskowe miasto na wyspach
(przeprawa promowa Centrum – promem Karsibór,
rejs katamaranem„Wodniczka” po Wstecznej delcie Świny,
objazd Świnoujścia (forty, Dzielnica Uzdrowiskowa i promenada,
Dworzec kolejki UBB, przejścia graniczne, Park Zdrojowy,
świnoujska plaża)













poznają położenie i walory turystyczne
Świnoujścia
poznają środowisko przyrodnicze wysp, na
których leży Świnoujście
nauczą się co to delta, wsteczna delta, cofka,
cieśnina; tor wodny
zaobserwują różne gatunki ptaków i ich życie –
łabędzie, czaple, kormorany,dzikie gęsi, orły –
bieliki, różne gatunki mew; kaczki – krzyżówki;
dowiedzą jak chroni się przyrodę we Wstecznej
Delcie Świny
dowiedzą się jak geologicznie powstały wyspy :
Uznam i Wolin oraz Zalew Szczeciński
odnajdą na otrzymanych mapkach zwiedzane
miejsca i obiekty
poznają elementarną wiedzę o Bałtyku
nauczą się rozróżniać znaki nawigacyjne i
wojskowe jednostki pływające na polskim morzu
poznają elementarną wiedzę o historii wysp
Uznam i Wolin
poznają legendy związane z odwiedzanymi
miejscami

9.

Świnoujście IV C – P Świnoujście – miasto na 44 wyspach
(przeprawa promowa Centrum, objazd Świnoujścia, zwiedzanie
Muzeum Rybołówstwa Morskiego z przewodnikiem, zwiedzanie
portu wojennego )
Uwaga;
zwiedzanie portu wojennego trzeba zgłosić najdalej na 9 dni
przed terminem wycieczki



wezmą udział w konkursie przygotowanym przez
przewodnika.



poznają położenie i walory turystyczne
Świnoujścia
zaobserwują wyspy , na których leży Świnoujście
nauczą się co to cieśnina; tor wodny
poznają ryby żyjące w Bałtyku i nie tylko
zaobserwują żywą rafę koralową
dowiedzą się jak geologicznie powstały wyspy :
Uznam i Wolin oraz Zalew Szczeciński
odnajdą na otrzymanych mapkach zwiedzane
miejsca i obiekty
nauczą się rozróżniać znaki nawigacyjne i
wojskowe jednostki pływające na polskim morzu
poznają elementarną wiedzę o historii wysp
Uznam i Wolin
poznają legendy związane z odwiedzanymi
miejscami
wezmą udział w konkursie przygotowanym przez
przewodnika.
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Golm i Kamminke



b. tania wycieczka ze
Świnoujścia z
przewodnikiem(piesza
łączona ze skorzystaniem
z komunikacji miejskiej)



Cena ze Świnoujścia 10
zł od ucznia (łącznie z
biletami komunikacji
miejskiej) przy grupie 16
- 20 osobowej




Golm – morenowe wzniesienie polodowcowe po
niemieckiej stronie, dawne grodzisko słowiańskie
wielki, wielonarodowy cmentarz ofiar II wojny
światowej, min. alianckiego nalotu 12.03.1945
punkt widokowy na Świnoujście
Kamminke – najpiękniejszy i najrozleglejszy widok z
wyspy Uznam na Zalew Szczeciński









poznają historię i procesy geologiczne oraz
przyrodnicze tworzenia się wysp Uznam i Wolin
poznają usytuowanie słowiańskich grodzisk
poznają historię Świnoujścia ze szczególnym
uwzględnieniem II wojny światowej i pozyskania
terenów Świnoujścia i Szczecina przez Polskę
nauczą się szacunku dla wojennych nekropolii
poznają topograficznie usytuowanie Zalewu
Szczecińskiego i jego znaczenie przyrodnicze i
gospodarcze
nauczą się pracować z mapą

11

Uzdrowiska cesarskie
Ahlbeck i
Heringsdorf na
wyspie Uznam
- wycieczka piesza z
ew. połączeniem
przejazdu części trasy
kolejką UBB







zabytkowe molo w Ahlbecku
architektura uzdrowiskowa
najdłuższe na Bałtyku molo w Heringsdorfie – widok na
Zatokę Pomorską
małe muzeum kolejnictwa na dworcu w Heringsdorfie
wielcy i znani goście cesarskich uzdrowisk (w tym wątki
literackie i wątki polskie)







Cena ze Świnoujścia - 12
zł od ucznia + koszty
przejazdu kolejką UBB (2
euro w 1 stronę) przy
grupie 16 - 20 osobowej

12

Skarby za mostem:
Dziwnów,
Pustkowo
Trzęsacz
Rewal








most zwodzony na Dziwnie
aleja Gwiazd Sportu
Park miniatur (latarnie i kolejki polskiego Wybrzeża)
muzeum multimedialne i kościółek na klifie w Trzęsaczu
Park Wieloryba w Rewalu










poznają historię powstania uzdrowisk cesarskich
(Świnoujścia, Ahlbecku i Heringsdorfu)
poznają na konkretnych przykładach cechy
architektury uzdrowiskowej (przy okazji
powtórka z różnych stylów)
poszerzą słownictwo o podstawowe terminy
związane z architekturą
poznają usytuowanie i właściwości Zatoki
Pomorskiej oraz Morza Bałtyckiego
poznają ciekawostki związane z historia
poszczególnych willi oraz historię przedwojenną i
powojenną wyspy Uznam
wysłuchają opowieści o znanych gościach
cesarskich uzdrowisk
doświadczą i poznają położenie wyspy Wolin
poznają mechanizm działania mostu zwodzonego
poznają dziwnowską Aleję Gwiazd Sportu
poznają latarnie polskiego Wybrzeża
poznają procesy wybrzeża abrazyjnego – jak
morze walczy z lądem
poznają legendy związane z Trzęsaczem
poznają jakie ryby i zwierzęta żyją na dnie
oceanów – nauka z rekreacją

Uwaga: dla grup przyjezdnych możliwość załatwienia tanich noclegów w Świnoujściu (przy rezerwacji z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem)
Kontakt:
Przewodnik – tel. 512 123 399 wieslawachmiel@wp.pl
Na życzenie opiekunów grup programy wycieczek mogą być modyfikowane w zależności od dysponowanego czasu i predyspozycji grupy.
Informacja o autorce programu: „Wycieczka dla juniora – poznajemy ziemie Gryfitów”
Wiesława Penc – Chmiel - licencjonowany pilot – przewodnik po województwie zachodniopomorskim i Szczecinie.
Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, nauczyciel języka polskiego z wieloletnim doświadczeniem, były doradca metodyczny i ekspert komisji egzaminacyjnych dla
nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego, autorka publikacji metodycznych dla uczniów i nauczycieli, egzaminator OKE w Poznaniu.
Założycielka i przewodnicząca świnoujskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów – powołała do życia Letnią Szkołę SNaP w Świnoujściu –
organizowane co dwa lata ogólnopolskie konferencje metodyczne dla nauczycieli języka polskiego połączone z poznawaniem miejscowego euroregionu. Honorowy
członek SNaP.

