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Wydawnictwa zwarte 

 

 
Dolny Śląsk Edukacja regionalna.  Wrocław : „Siedmioróg”, 2008. Sygnatura 

4588 

 
Rozdział 1: Legendy i podania 
Pochodzą z większości dolnośląskich powiatów, a ich różno-

rodna tematyka prezentuje główne wątki charakterystyczne dla 

ludowych podań. Niektóre legendy zostały przytoczone  

w kilku wersjach, a każda jest opatrzona przystępnym 

komentarzem etnologa, będącym doskonałą pomocą podczas 

omawiania utworu na lekcji.  

Rozdział 2: Wiersze i piosenki Są to utwory Niemców  

i Polaków - dawnych i obecnych mieszkańców Dolnego 

Śląska. W wierszach czytelnik znajdzie zachwyt nad pięknem 

tej ziemi, ale też zadumę nad niełatwymi losami tych, którym 

przyszło tu żyć.  

Rozdział 3: Opowiadania, wspomnienia i reportaże 

Są to utwory prozatorskie mówiące o wydarzeniach 

historycznych, które miały miejsce na Dolnym Śląsku. Zostały 

ułożone chronologicznie, poczynając od opisu odkryć archeologicznych sprzed 3000 lat,  

a kończąc na tekście o powodzi tysiąclecia z 1997 roku. Są wśród nich opowiadania, 

reportaże i fragmenty pamiętników.  

Teksty zostały opatrzone licznymi zdjęciami i starymi rycinami z Dolnego Śląska. 

 

Źródło dostępu 

 

 

Edukacja regionalna. Warszawa : PWN, 2006. Sygnatura  41900 

 
Książka prezentuje dzieje zainteresowania edukacją regionalną 

oraz sposoby badania, opisywania i interpretowania różnic 

kulturowych. Z perspektywy różnych dyscyplin nauk  

humanistycznych i społecznych pokazuje, jak odmienne mogą 

być podejścia do wiedzy o środowisku lokalnym i zjawisk 

kulturowych zachodzących w najbliższym otoczeniu. 

Przedstawia również propozycje sposobów nauczania  

o poszczególnych elementach dziedzictwa kulturowego, takich 

jak zwyczaje ludowe, tradycyjne stroje i potrawy. Zawiera 

przykłady praktycznego wykorzystania wiedzy dotyczącej 

regionu nie tylko w szkole, ale również w życiu codziennym. 
 

 

 
 

Źródło dostępu 

 

http://siedmiorog.pl/dolny-slask-edukacja-regionalna.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/6137/edukacja-regionalna.html
http://ksiegarnia.pwn.pl/produkt/6137/edukacja-regionalna.html


 
Edukacja regionalna na I etapie kształcenia - twórczy rozwój dziecka: praca 

zbiorowa /pod red. Małgorzaty Gogolewskiej-Tośki ; [aut.] Iwona Bobińska.  

Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze,  2012. Sygnatura 44163 

 
Niniejsza publikacja zawiera scenariusze zajęć z edukacji 

regionalnej dla uczniów I etapu kształcenia, podzielone na trzy 

rozdziały, odpowiednio dla klas: I, II, i III szkoły 

podstawowej. Zostały one skonstruowane z myślą o zmianach 

programowych, według których uczeń powinien zdobyć 

umiejętność formułowania wniosków na podstawie 

empirycznych obserwacji. Dlatego położono w nich nacisk na 

samodzielne działanie dziecka. Scenariusze lekcji  

prezentowane w tej książce mają na celu ukształtowanie  

w uczniach poczucia tożsamości i przynależności do danego 

środowiska. Podczas tych zajęć dzieci lepiej poznają swój 

region i ojczyznę, a także rozwiną w sobie patriotyzm, 

poszanowanie drugiego człowieka oraz przyrody 

 

 
Źródło dostępu 

 

 

Korzeniowska W., Dymara B., Denek K. : Dziecko w świecie wielkiej i małej 

Ojczyzny. Kraków : „Impuls”,  2009. Sygnatura  45025 

 
W tomie poświęconym zagadnieniu Ojczyzny, ten dużej, 

ogólnonarodowej i tej niewielkiej, lokalnej, naleźć możemy 

teoretyczne wyjaśnienia tego, czym jest ojczyzna, co o niej 

stanowi, jakie są cechy konstytuujące ojczyznę. Autorzy 

zadbali o to, by ukazać czerpiąc bogato z polskiej poezji  

i prozy, dorobek kulturowy stworzony ku czci ojczyzny. 
Bardzo interesujący jest rozdział poświęcony małej Ojczyźnie 

- Górnemu Śląskowi, a także ta część książki, w której 

omówiona jest zależność "małych ojczyzn", ojczyzny i Unii 

Europejskiej - Autorzy zastanawiają się nad tym, na ile 

tożsamość regionów zostanie zachowana i na ile UE stanie się 

tworem złożonym z wielu oddzielnych kulturowo regionów,  

a na ile spróbuje ową tożsamość wchłonąć i zunifikować. 

   Ostatnia część książki poświęcona jest realizacji tematyki 

dotyczącej ojczyzny w codzienności edukacyjnej. Przedsta-

wione są propozycje zajęć lekcyjnych na poszczególnych etapach nauczania, podczas których 

można z dziećmi i młodzieżą rozmawiać na temat znaczenia Ojczyzny w ich rozumieniu  

i odczuwaniu. Autorka dokonała ciekawego zabiegu - przeanalizowała niektóre podręczniki 

szkolne pod kątem zawartości tematów związanych z budzeniem patriotyzmu. 

 

Źródło dostępu 

 
 

http://www.matras.pl/edukacja-regionalna-na-i-etapie-ksztalcenia-tworczy-rozwoj-dziecka,p,165794
http://www.impulsoficyna.com.pl/recenzje/dziecko-w-swiecie-wielkiej-i-malej-ojczyzny,963.html


Pogranicze bez granic – mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców. Wrocław 

: DODN, 2007. Sygnatura  43196 

 
 

„Pogranicze bez granic – Mała ojczyzna młodych Polaków  

i Niemców” to program, którego celem jest podniesienie 

kwalifikacji zawodowych nauczycieli szkół i placówek 

oświatowych, kształcących najmłodszych  

i niepełnoprawnych mieszkańców dolnośląsko-saksońskiego 

pogranicza. Udział w projekcie pozwoli wyposażyć 

nauczycieli w wiedzę, umiejętności i pomoce dydaktyczne, 

niezbędne do prowadzenia zajęć, zaś młodzieży uzmysłowi 

potrzebę i konieczność dokumentowania przeszłości  

i szukania pomostów pomiędzy tym co było, a tym, co jest 

obecnie. 

 

 

 

 

 

Źródło dostępu 

 
 

Sadowska B, Bartoszewska B.: Wprowadzenie dziecka w świat dziedzictwa 

kulturowego. Program edukacji regionalnej dla klas I - III. Program autorski. 

Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2015. Sygnatura 40648 

 
Edukacja regionalna - zdaniem autorek - nie jest celem samym 

w sobie, ale środkiem, który wspomaga procesy dydaktyczno-

wychowawcze, a w konsekwencji kształtuje poczucie  

tożsamości regionalnej i więzi z najbliższym regionem. Celem 

zaś tej publikacji jest nie tyle pokazanie, czego uczyć (cele  

i treści to propozycja, którą trzeba będzie nasycić realiami 

własnej miejscowości czy regionu), lecz także wskazania 

sposobu, jak to zrobić, aby zapewnić dziecku radość  

i satysfakcję. W zadaniach, które może wykonać uczeń,  

z reguły pojawia się wiele wątków, pozwalających dziecku 

poznać własne korzenie w sposób całościowy, wprowadzając  

w ten sposób niezbędny w tym wieku element radosnej 

twórczości, zabawy i nauki, chociaż nie wiedza jest tu 

najważniejsza, ale to, co pozwoli dziecku pokochać swoją małą 

ojczyznę. 

 

Źródło dostępu 

 

 

 

 

 

 

 

http://mcamedia.pl/pogranicze-bez-granic-mala-ojczyzna-mlodych-polakow-i-niemcow/
http://www.gandalf.com.pl/b/wprowadzenie-dziecka-w-swiat/


 

Sudowska A., Kronenberg M., Mrozik P.: ABC regionów Polski. Łódź : 

„Literatura”, 2008. Sygnatura  43818 

 
Każdy region w Polsce ma swoja historię, tradycje, 

charakterystyczne potrawy. W każdym regionie inne obrzędy, 

stroje, smakołyki towarzyszą obchodom świąt. Obyczaje 

związane z uprawianiem ziemi, rybołówstwem czy hodowlą 

owiec – również różnicują regiony. Ta różnorodność  

historyczna, kulturowa, przyrodnicza jest naszym 

największym bogactwem, ale i... ciekawostką. Warto ją 

poznać. Prezentacja każdego województwa jest uzupełniona 

legendą – miasta danego regionu, charakterystycznego obiektu 

czy postaci. 

 

 

 

 

 

 

Źródło dostępu 

 
 

Wietecha M.: Legendy i podania w kształtowaniu więzi z małą ojczyzną. 

Materiały pomocnicze dla nauczycieli przedszkoli i nauczania zintegrowanego 

na przykładzie Śląska Opolskiego. Opole : NOWIK, 2006. Sygnatura  42588  

 
 

Moja mała ojczyzna to moje miasto, moja wieś. To zarówno 

poparta badaniami historia tych miejsc, jak i przekazywane  

z pokolenia na pokolenie zwyczaje, opowieści, podania  

i legendy. Jak kształtować i wzbogacać wiedzę dzieci na 

temat ich małej ojczyzny? Jak wiązać je z nią emocjonalnie? 

Odpowiedź na te i inne pytania związane z kształtowaniem 

postaw patriotycznych dzieci oraz przykładowe rozwiązania 

dydaktyczne można znaleźć w tej książce, poradniku 

metodycznym dla nauczycieli przedszkoli i klas nauczania 

zintegrowanego. 

 

 

 

 

 

 

Źródło dostępu 

 

 

 

 

 

http://www.ambelucja.pl/ABC-regionow-Polski/2554/
http://www.ambelucja.pl/ABC-regionow-Polski/2554/
http://www.nowik.com.pl/product/legendy-i-podania-w-ksztaltowaniu-wiezi-z-mala-ojczyzna-materialy-pomocnicze-dla-nauczycieli-przedszkoli-i-nauczania-zintegrowanego-na-przykladzie-slaska-opolskiego


Wydawnictwa ciągłe  
 

 

Człowiek a środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro na przykładzie gminy Janów / 

Ilona Bogunia // Edukacja Przyrodnicza w Szkole Podstawowej. - 2005, nr 3/4, s. [227]-232 

     Scenariusz zajęć z edukacji regionalnej w klasach I-III w gimnazjum. 

 

Dekoracje wielkanocne / Jadwiga Rafalska-Kawalec // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 23-27 

     Scenariusz zajęć regionalnych w klasie II szkoły podstawowej, których tematem jest 

sztuka ludowa - zdobnictwo i dekoracje wielkanocne. 

 

Dylematy edukacji regionalnej / Jerzy Osiecki. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2005, nr 

2, s. 88-91 

     Dziedzictwo kulturowe w regionie. 

 

Edukacja regionalna / Ilona Gołębiewska. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2015, nr 4, s. 8-10 

     Regionalizm a globalizm. Istota edukacji regionalnej w szkole. Warsztaty oraz inne 

działania na rzecz propagowania edukacji regionalnej podejmowane przez Stowarzyszenie 

"Puszcza Biała - Moja Mała Ojczyzna, w ramach którego funkcjonuje Kuźnia Kurpiowska w 

Pniewie. 

 

Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie (program) / Anna Dubis, Elżbieta 

Rzepecka-Roszak. - (W kręgu legend (propozycje metodyczne)) // Język Polski w Szkole IV-

VI. - R. 9, nr 2 (2007/2008), s. 101-107 

     Autorski program ścieżki edukacyjnej - "Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w 

regionie", opracowany z myślą o uczniach klasy IV-VI szkoły podstawowej. 

 

Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie : (program) / Anna Dubis, Tomasz 

Majchrzak, Elżbieta Rzepecka-Roszak. - Bibliogr. // Język Polski w Gimnazjum. - R. 8, nr 3 

(2006/2007), s. 100-110 

     Autorski program ścieżki edukacyjnej - edukacja regionalna, opracowany z myślą o 

uczniach klas IV-VI szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum. Celem programu jest 

pokazanie uczniom, ze warto poznawać własną "małą ojczyznę". 

 

Edukacja regionalna jako element edukacji patriotycznej / Katarzyna Ziołowicz. - Bibliogr. 

// Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - R. 31 (53), nr 1 (2007/2008), s. 42-51 

     Cztery rodzaje patriotyzmu. Model graficzny edukacji regionalnej. Formy edukacji 

regionalnej. Przykłady wybranych tematów z zakresu edukacji patriotycznej i regionalnej 

(mogą być również realizowane we wczesnym wieku szkolnym). 

 

Edukacja regionalna poprzez konkursy / Andrzej Tarasiewicz. - Bibliogr. // Geografia w 

Szkole. - 2005, nr 2, s. 110-113 

     Konkurs na lekcji geografii. 

 

Edukacja regionalna w bibliotece szkolnej / Anna Biernacka-Bryk. - Bibliogr. // 

Bibliotekarz. - 2009, [nr] 11, s. 5-9 

 

Edukacja regionalna w szkole podstawowej / Maria Strońska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 

26-32 

     W treści: Tematyka regionalna w edukacji wczesnoszkolnej; Propozycja zagadnień 

regionalnych w programie autorskim; Realizacja problematyki regionalnej w klasach IV-VI; 

Kultura regionu na lekcjach języka polskiego; Wychowanie poprzez edukacje regionalna. 



 

Edukacja regionalna z wykorzystaniem metod aktywizujących : (doniesienia z badań) / 

Małgorzata Gogolewska-Tośka // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 9-12 

     Opis projektu naukowo-badawczego pt. "Edukacja regionalna w szkole podstawowej 

realizowana za pomocą metod aktywizujących" prowadzonego w roku szkolnym 2010/2011. 

 

Eseje geograficzne - wykorzystanie w edukacji regionalnej / Joanna Angiel. - Bibliogr. // 

Geografia w Szkole. - 2010, nr 5, s. 12-18 

     Gatunki publicystyczne wykorzystywane na lekcjach geografii. 

 

Europa : Mała Ojczyzna : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla 

Szkoły. - 2008, nr 6, s. 13-14 

 

Gry miejskie, jako narzędzie edukacji regionalnej na przykładzie gry LodzBoj / Michał 

Grelewski, Vojislav Radojicic. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 58-63 

     Miasto to plansza. Celem gracza jest poznanie miasta i odkrycie jego tajemnic. 

 

Gwara w szkole podstawowej - (nie)byt podskórny? / Mirosław Grzegorzek. - Summ. - 

Bibliogr. // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 16, nr 3 (2014/2015), s. 77-95 

     Kształcenie umiejętności językowych ucznia na II etapie edukacyjnym zgodnie z 

programem nauczania. Autorski program edukacji regionalnej - Oblicza ojczyzny, 

realizowany w ramach koła historycznego. 

 

Haft regionalny : scenariusz lekcji dla klasy II gimnazjum / Małgorzata Sampolska-Patyk. - 

Bibliogr. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 14-16 

     Realizacja ścieżki edukacyjnej Edukacja Regionalna. Wycieczka do Domu Kultury w 

Przechlewie. Wystawa. Prelekcja. 

 

Jak pisać scenariusze zajęć z zakresu edukacji regionalnej / Joanna Angiel // Geografia w 

Szkole. - 2006, nr 1, s. 30-32 

     Scenariusz zajęć jest specyficzną formą przepisu na poprowadzenie interesującej lekcji. 

 

Jak żyli ludzie na wsi kujawskiej : (scenariusz lekcji muzealnej w klasie IV) / Anna 

Gorlewska. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 5, s. 5-6 

 

Jestem stad, z Górnego Śląska. (Cz. 1) / Krystyna Dyba // Wiadomości Historyczne. - 2005, 

nr 2, s. 88-97 

     Autorski program nauczania przeznaczony do realizacji ścieżki "Edukacja regionalna-

dziedzictwo kulturowe w regionie" w szkołach ponadgimnazjalnych. 

 

Kotlina Turoszowska : obszar geograficzno-ekologicznych zajęć terenowych / Elżbieta 

Orłowska. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 39-47 

     Zajęcia terenowe w edukacji regionalnej i geograficznej. 

 

Krajobrazy i regiony : (w tym kulturowe) / Florian Plit. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 

2005, nr 2, s. 82-87 

     Edukacja regionalna. 

 

Kręgi kamienne w Odrach i Leśnie : ścieżka miedzy przedmiotowa - ścieżka regionalna / 

Janina Głomska // Geografia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 46-49 

 



Kroniki koźmineckie : projekt edukacyjny / Grażyna Siewieja, Elżbieta Wawrzyniak. - 

(Czytelnik w bibliotece) // Biblioteka w Szkole. - 2009, [nr] 6, s. 14-17 

     W realizacje zadań projektowych zaangażowana jest cała społeczność szkolna - uczniowie, 

nauczyciele, rodzice. Opisywany projekt miał na celu rozbudzić zainteresowania uczniów i 

ich rodzin problematyka regionalna. Projekt realizowany w klasach IV-VI szkoły 

podstawowej. 

 

Legendy i podania regionalne w szkole podstawowej / Wiesław Przybyła // Język Polski w 

Szkole IV-VI. - R. 9, nr 2 (2007/2008), s. 7-14 

     Odpowiedz na pytanie, w jaki sposób prowadzić edukację regionalną w szkole 

podstawowej z wykorzystaniem miejscowych legend, baśni i podań. 

 

Metoda projektu : w edukacji regionalnej : przykłady z "Geografii w Szkole" / Grażyna 

Barwinek. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 105-109 

     Ścieżki między przedmiotowe, edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe w regionie. 

 

Moja rodzina - mój region - moja Europa : (program autorski dla klas licealnych) / Anna 

Rzędowska // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 2-5 

     Artykuł zawiera omówienie programu oraz scenariusze lekcji : Małe Ojczyzny, Istota 

Świętowania, Moja rodzina. 

 

Moje miasto / Krystyna Kołowca // Życie Szkoły. - 2008, nr 5, s. 36-[41] 

     Scenariusz łączący treści regionalne (herb Lublina) z edukacją muzyczną, plastyczną i 

techniczną. 

 

Nad Czarną Hańczą : zajęcia terenowe na ścieżce dydaktycznej / Małgorzata Ewa 

Gołdowska // Geografia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 51-56 

    Konspekt lekcji z kartami pracy ucznia. 

 

Nauczamy o własnym regionie - czyli właściwie o czym? / Alina Awramiuk. - Bibliogr. // 

Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 91-95 

     Ścieżka edukacyjna - edukacja regionalna-dziedzictwo kulturowe w regionie. 

 

O (nie)potrzebnej edukacji regionalnej czyli czy diabeł tkwi w różnorodności? / Marcin 

Melon. - (Aktualności) // Gazeta Szkolna : aktualności. - 2011, nr 9/10, s. 8 

     Edukacja regionalna powinna być uzupełnieniem wychowania patriotycznego. 

 

Oświęcim - moje miasto : cykl zajęć świetlicowych / Monika Kita // Świetlica w Szkole. - 

2009, [nr] 2, s. 13 

     Ogólne omówienie cyklu zajęć świetlicowych na temat rodzinnej miejscowości, 

wpisujących się w szkolny program edukacji regionalnej. 

 

Pamięć o ludziach i rzeczach / Edmund Jusko // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 58-59 

     Edukacja regionalna we współczesnej szkole. 

 

Patriotyzm w edukacji małego dziecka / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. - 2010, nr 11, 

s. 6-7 

     Kształtowanie świadomości własnego regionu i ojczyzny wśród uczniów szkół 

podstawowych. Przekaz wartości w edukacji regionalnej. Doskonalenie umiejętności 

społecznych, postaw moralnych, patriotycznych, itp. 

 



Piekary Śląskie - czy znam swoją miejscowość? : (scenariusz lekcji z elementami edukacji 

regionalnej dla klasy III szkoły podstawowej) / Joanna Polaszczyk. - Bibliogr. // Wszystko 

dla Szkoły. - 2011, nr 10, s. 4-6 

 

Pokochać swoją małą ojczyznę - o edukacji regionalnej dzieci / Teresa Zielonka // Życie 

Szkoły. - 2013, nr 6, s. 12-[13] 

     O edukacji regionalnej w szkole na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 12 w Rybniku. 

 

Polska moda ludowa czyli nasza narodowa szafa : scenariusz zajęć świetlicowych / 

Agnieszka Radomyska // Świetlica w Szkole. - 2015, nr 1, s. 6-7 

     Scenariusz zajęć świetlicowych z zakresu edukacji regionalnej. Zapoznanie uczniów z 

elementami polskiej kultury i sztuki ludowej oraz rozwijanie szacunku i otwartości wobec 

ludowości. 

 

Poznajemy swój region / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2012, nr 7, s. 4-7 

     Przykłady realizacji zajęć z tematyki regionalnej w szkole podstawowej (także na 

poziomie edukacji wczesnoszkolnej). Wykaz celów oraz zagadnień realizowanych podczas 

lekcji. 

 

Przekazywanie treści ekologicznych i regionalnych : współpraca z administracją leśną i 

służbami ochrony przyrody / Irena Dybska-Jakobkiewicz // Geografia w Szkole. - 2005, nr 2, 

s. 101-104 

     Edukacja regionalna i ekologiczna. 

 

Regionalni twórcy kultury i nauki : scenariusz konkursu bibliotecznego oraz wystawy 

pokonkursowej / Danuta Galczak // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 12, s. 21 

     Konkurs i wystawa były jednocześnie ewaluacja ścieżki edukacja czytelnicza i medialna. 

 

Rola historii regionalnej we współczesnej edukacji historycznej Republiki Czeskiej / 

Frantisek Capka // Wiadomości Historyczne. - 2010, nr 4, s. 45-50 

     Dzieje regionów na lekcjach historii w czeskich szkołach podstawowych i średnich. 

 

Różnorodne formy popularyzacji założeń programowych edukacji regionalnej w Szkole 

Podstawowej Nr 2 w Nowym Tomyślu / Barbara Bolinger // Wychowanie Techniczne w 

Szkole. - 2006, nr 1, s. 10-15 

 

Szlakiem lokalnej rzeźby pomnikowej : konspekt zajęć / Agnieszka Popiel // Biblioteka w 

Szkole. - 2014, nr 1, s. 22-23 

     Zajęcia z zakresu edukacji regionalnej na przykładzie Radomia, przeznaczone dla II lub III 

klasy szkoły ponadgimnazjalnej. 

 

Świadomość terytorialna jako element edukacji geograficznej / Roman Matykowski, 

Elżbieta Orłowska. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 42-46 

     Regionalizm w nauczaniu geografii. 

 

TEMAT: Prawda historyczna a fikcja literacka w legendzie Juliana Majki O cudownym 

pierścieniu, czyli skąd się wzięła sol kamienna w Wieliczce? / Anna Szczęsna. - (W kręgu 

legend (propozycje metodyczne)) // Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 9, nr 2 (2007/2008), s. 

72-76 

     Konspekt lekcji języka polskiego dla klas 4-6, do wykorzystania w ramach edukacji 

regionalnej. 

 



Uwierzyć jabłoniom : o patronie i edukacji regionalnej w Szkole Podstawowej w Tymbarku 

/ Monika Wróbel // Polonistyka. - 2005, nr 4, s. 58(250)-59(251) 

     Opis praktycznej realizacji tematu o wybitnym działaczu regionalnym. 

 

Wiem, że potrafię / Danuta Świątkiewicz-Trzcińska [i in.] // Nauczanie Początkowe : 

kształcenie zintegrowane. - R. 35 (57), nr 1 (2011/2012), s. 44-48 

     Opis regionalnego projektu "Wiem, że potrafię", przeprowadzonego w Szkole 

Podstawowej im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Nowej Słupie (obejmuje klasy I-VI). 

 

Współpraca rodziny i szkoły w przekazywaniu tradycji regionalnej / Helena Synowiec // 

Język Polski w Szkole IV-VI. - R. 10, nr 3 (2008/2009), s. 43-54 

     Spostrzeżenia i propozycje dotyczące wykorzystania w szkolnej edukacji regionalnej 

tradycji kulturowej, która jest przekazywana dzieciom i młodzieży w środowisku rodzinnym. 

 

Wycieczka do internetowego muzeum : konspekt lekcji regionalnej / Danuta 

Wojciechowska. - Bibliogr. // Biblioteka w Szkole. - 2008, [nr] 10, s. 24-25 

     Na zajęciach uczniowie zdobywają wiedzę nt. powstania wielkopolskiego (1918-1919) 

oraz ćwiczą umiejętność poszukiwania informacji w Internecie. 

 

Wycieczki regionalne i literackie... : palcem po mapie / Elżbieta Szefler. - Bibliogr. // Życie 

Szkoły. - 2011, nr 7, s. 12-19 

     Wycieczki mentalne jako wspaniała okazja (zabawa) dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

do przeniesienia się w sferę marzeń i zrealizowania rzeczy niemożliwych w realnym 

codziennym życiu (m.in. zwiedzanie ciekawych miejsc). 

 

Zachować pamięć tego co było / Maria Pełzowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 

2006, nr 2/3, s. 31-34 

     Jak przybliżać uczniom tematykę sztuki ludowej w realizacji edukacji regionalnej. 

Wycinanki. 

 

Zareklamuj swój region! / Justyna Mazurek. - Bibliogr. // Języki Obce w Szkole. - 2006, [nr] 

6, s. 174-176 

     Propozycja lekcji promującej region Gór Świętokrzyskich. Na poziomie szkoły 

podstawowej. 

 

Zaproszenie do Solca Zdroju : projekt zajęć z edukacji regionalnej / Małgorzata Helis // 

Biblioteka w Szkole. - 2005, [nr] 12, s. 8-9 

     Przeznaczony dla uczniów gimnazjum. 

 

Związek mojego miasta z regionem / Mirosław Mularczyk. - Bibliogr. // Geografia w Szkole. 

- 2005, nr 2, s. 96-100 

     Edukacja regionalna, ścieżki edukacyjne. 

 

 

 


