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Jelenia Góra – moje miasto 

Konspekt zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                            
Miejsce zajęć: Biblioteka Pedagogiczna w Jeleniej Górze 

Termin zajęć: do uzgodnienia 
 
Czas zajęć: 45 min. 

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych  

CEL GŁÓWNY:  

 Zapoznanie uczniów z dziejami, symbolami, kulturą i zabytkami miasta rodzinnego 
 

CELE OPERACYJNE: 

 Budowanie więzi ze swoim środowiskiem i regionem 
 Kształtowanie poczucia wartości regionalnego dziedzictwa kulturowego i uwrażliwianie na niego  
 Zapoznanie ze zbiorami regionalnymi  Biblioteki 

 

ZAKŁADANE KOMPETENCJE UCZNIÓW: 

 Uczeń zna historię miasta 
 Uczeń zna  najważniejsze zabytki miasta 
 Wskazuje walory turystyczno-krajoznawcze swojej miejscowości 
 Zna legendy związane z Jelenią Górą 

 

ŚRODKI: laptop, rzutnik, prezentacja multimedialna, wydawnictwa o Jeleniej Górze, „Legenda o założeniu 
Jeleniej Góry przez Bolesława Krzywoustego” 

METODA: wykład z użyciem prezentacji, ćwiczenia indywidualne 

P R Z E B I  E G   Z A J  Ę Ć:  
I. Wprowadzenie: 

- Powitanie uczniów; 
- Podanie tematu  i celu zajęć; 
 
II. Część właściwa: 

1. Przedstawienie najważniejszych informacji  o  Jeleniej  Górze (położenie, liczba mieszkańców, dzielnice, 

status). 

2. Omówienie symboli miasta (herb, flaga, hejnał - wysłuchanie). 

3. Wyjaśnienie pochodzenia nazwy miasta.                                                                                       



 

4. Głośne czytanie „Legendy o założeniu Jeleniej Góry przez Bolesława Krzywoustego”. Omówienie dalszych 
dziejów Jeleniej Góry (przechodzenie pod panowanie Czechów, Austriaków, Niemców i powrót w granice Polski). 
Rozmowa z uczniami o tym, jakie znają inne legendy związane z Jelenią Górą (np. O Kunegundzie z zamku 
Chojnik). 

5. Prezentacja najważniejszych budowli i zabytków Jeleniej Góry (ratusz, muzea, teatry, uczelnie, filharmonia, 
kościoły). 

6. Przedstawienie znanych ludzi związanych z Jelenią Górą (aktorzy, dziennikarze, sportowcy, artyści). 

7. Uczniowie oglądają albumy, wydawnictwa informacyjne i historyczne o Jeleniej Górze – przekazanie 
informacji, że na miejscu w Czytelni uczniowie mogą skorzystać z księgozbioru regionalnego. 

8. Ćwiczenia indywidualne - uczniowie otrzymują do rozwiązania krzyżówkę z hasłem JELENIA GÓRA, która 

pomoże zapamiętać wiadomości przekazane podczas zajęć (krzyżówkę opracowano przy wykorzystaniu 
generatora krzyżówek ze strony ŚwiatNauczyciela.pl). 

 



 

9. Odczytanie poprawnych odpowiedzi, podsumowanie zajęć, ewaluacja za pomocą pytań i odpowiedzi oraz 
zaproszenie do korzystania z oferty Biblioteki.                                


