
 

 

 

 

PRACOWNIA EDUKACJI REGIONALNEJ PAŁACU MŁODZIEŻY 

we współpracy z innymi nauczycielami PM   

zapraszają na zajęcia terenowe: 

„Na spacer po Łodzi wyjść nie zaszkodzi !” 

      Cykl interdyscyplinarnych, edukacyjnych spacerów/ gier miejskich/ questów po Łodzi adresowany 

jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz innych grup osób chcących w ciekawy  

i nietypowy sposób poznawać zakamarki miasta oraz ich historię i tajemnice. Zajęcia polecane są 

przede wszystkim dla klas 7-8 SP. 

Cele edukacyjno-wychowawcze oferty: 

 poznawanie bliższych i dalszych okolic miejsca zamieszkania 

 wzbudzanie zainteresowania historią, obyczajami, kulturą regionalną i historią 

 zachęcanie do aktywnego spędzania czasu i zgłębiania tajemnic i ciekawostek miasta 

 nauka współdziałania i współpracy oraz zdrowej rywalizacji „fair play” 

 zwrócenie uwagi na lokalny patriotyzm, podkreślenie odrębności regionalnej, poznawanie 

„małej ojczyzny” 

 zachęcenie uczestników do zgłębiania regionalizmu holistycznego (z uwzględnieniem wielu 

różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki) 

 zachęcenie do pogłębiania wiedzy dotyczącej swego miasta, przodków a także zachęcenie do 

angażowania się w jego przyszłość 

 poznawanie życia miasta przez różne jego aspekty 

 

Cykl składa się z bloków tematycznych: 

1. W kadrach filmowej Łodzi. 

2. Retkinia wczoraj i dzisiaj. 

Podczas zajęć zgłoszeni uczestnicy w grupach lub całą klasą (w zależności od ilości zgłoszonych 

opiekunów) poznają ciekawostki miasta wykonując przy tym szereg zadań łączących zagadnienia 

regionalne, historyczne, przyrodnicze, matematyczne, geograficzne itd. Na początku zajęć grupa (lub 

każda z grup) otrzymuje odpowiedni zestaw materiałów dydaktycznych w zależności od bloku 

dydaktycznego (teczka z zadaniami i kartą pracy, ołówki, podkładki, mapka, materiały dydaktyczne 

niezbędne do wykonania poszczególnych zadań) i wraz z opiekunem wyrusza na spacer określoną na 

mapie trasą poznając przy tym Łódź, jej historię i ciekawostki. Nauczyciel Pałacu Młodzieży odpowiada 

za stronę organizacyjno – merytoryczną poszczególnych etapów (gdzie czeka na grupę,  

w wyznaczonych miejscach). Zadania łączą w sobie wiedzę i umiejętności z zakresu wielu dziedzin tj.: 

matematyka, historia, geografia, przyroda, literatura i język polski, sztuka, muzyka… Po zakończonym 

spacerze i realizacji wszystkich zadań uczestnicy otrzymują pamiątkowe gadżety (odznaki, dyplom dla 

grupy), które mogą kolekcjonować biorąc udział w kolejnych zajęciach cyklu. Istnieje możliwość 

uczestniczenia we wszystkich blokach tematycznych, jak i w pojedynczych zajęciach.  



 

 

 

 

Uczestnictwo  w zajęciach jest bezpłatne. Koszt materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 

zajęć ustalany jest każdorazowo przez nauczyciela prowadzącego i nauczyciela/opiekuna 

grupy. Można również skorzystać z zasobów pracowni wpłacając dobrowolną składkę na 

Fundusz Rady Rodziców, z którego kupowany jest potrzebny sprzęt i materiały.  

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z regulaminem oraz złożenie: 

 Karty zamówienia zajęć dla grupy szkolnej  

 Listy obecności,  

które należy przesłać na adres palacmlodziezy@toya.net.pl lub przynieść do Pałacu Młodzieży 

osobiście na miesiąc przed planowanym spacerem.   

Druki Kart zgłoszeń i List obecności oraz Regulamin zajęć dostępne są na stronie internetowej Pałacu 

Młodzieży www.palacmlodziezy.lodz.pl w zakładce „Zajęcia edukacyjne dla szkół”. 

Zajęcia odbędą się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i listy materiałów (potrzebnych na ich 

realizację) z prowadzącymi.  

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (042) 686 34 45 lub pod adresem e-

mail: m.gadula@palacmlodziezy.lodz.pl 
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