Królowa nauk a geografia
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Trzeci dzień wizyty w ramach programu Erasmus + także był pełen wrażeń i wyzwań.
Upłynął pod znakiem poznawania ciekawostek geograficznych. O godzinie 9.00 odbyła
się CLIL lesson z geografii. Tematem lekcji było zapoznanie uczniów z najważniejszymi
obiektami umieszczonymi na światowej liście dziedzictwa UNESCO.
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Pierwsza część lekcji prowadzonej przez panią Justynę Zubel poświęcona była omówieniu
zabytków umieszczonych na tej liście. Temat zajęć został wybrany nie przypadkowo, ponieważ
jednym z punktów programu wizyty, było zwiedzanie Krakowa – metropolii, w której Stare
Miasto wpisane jest na listę dziedzictwa UNESCO. W trakcie wykładu uczniowie mieli za
zadanie odpowiedzieć na 12 pytań związanych z prezentacją. Było to pierwsze zadanie do
wykonania. Kolejnym etapem było STEAM activities.

Uczniowie podzieleni na grupy losowali wybrane obiekty wpisane na listę UNESCO znajdujące
się w Portugalii, Słowenii, Rumunii i w Polsce. Następnie z wielkim zaangażowaniem
przygotowywali prezentacje korzystając z zasobów internetu. Oprócz tego pracowali z
wykorzystaniem atlasów geograficznych, odczytywali współrzędne geograficzne, liczyli
odległości miedzy miastami, które odwiedzą podczas wycieczki do Krakowa i Wieliczki oraz
rozwiązywali krzyżówkę z hasłem „MATHS ALIVE”.
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Po krótkim odpoczynku uczniowie wraz z opiekunami udali się na wycieczkę, której celem było
obejrzenie obiektów w najbliższej okolicy. Pierwszym miejscem postoju był Brzozów i
zwiedzanie barokowej Bazyliki Mniejszej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Następnie
wszyscy udali się w kierunku Starej Wsi. Najpierw goście zwiedzili Bazylikę Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, którą opiekują się ojcowie jezuici. Kościół ten podobnie jak bazylika
brzozowska zbudowany został w stylu barokowym. Największą atrakcją było zwiedzanie
Ogrodu Biblijnego. Ostatnim etapem podróży była miejscowość Blizne. Tam uczniowie obejrzeli
drewniany, gotycki kościół, który został wpisany na listę UNESCO w 2003 roku.

Po dniu pełnym wrażeń nauczyciele udali się na uroczysty obiad zorganizowany z okazji Święt
a Edukacji Narodowej.

2/2

