
 1 

Scenariusz jednodniowej wycieczki do SKANSENU w Sanoku. 
 

Prowadząca wycieczkę: mgr Monika Tarnawska. 

Czas trwania wycieczki: 6 godz. + 3 godz. dojście. 

Miejsce docelowe wycieczki: Skansen- Muzeum Etnograficzne w Sanoku  

                                                (oddalony od szkoły 4 km) 

Liczba uczestników: 15-stu uczniów niepełnosprawnych słuchowo w stopniu lekkim z I kl.  

                                         Gimnazjum Specjalnego i 2-ch rodziców. 

Hasło programowe: Kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych i lokalnych. 

Edukacja: korelacja międzyprzedmiotowa. 

                     (historia, geografia, przyroda, matematyka) i godzina wychowawcza. 

Materiały pomocnicze: mapa Sanoka, etykiety z adresami (szkoły i skansenu), aparat  

                                             fotograficzny, apteczka pierwszej pomocy, podręczny ekwipunek,  

                                             opracowany program i regulamin, lista uczestników wycieczki. 

Cel główny: Kultywowanie dziedzictwa naszego regionu i miasta Sanoka. 

Cele szczegółowe:  
 uczeń zdobywa umiejętność koncentracji uwagi i pamięci słuchowej. 

 uczeń rozwija umiejętność komunikowania się z innymi osobami poprzez nawiązywanie 

dialogu, odczytywania mowy z ust nauczyciela i przewodnika oraz spontaniczną rozmowę. 

 uczeń potrafi na mapie Sanoka określić trasę wycieczki oraz obliczyć odległość w metrach  

i kilometrach od szkoły do Skansenu. 

 uczeń zdobył umiejętność poprawnego określania pojęć czasowych: wiek, tysiąclecie  

i oznaczyć je na taśmie wieków. 

 uczeń poznał historię powstania Muzeum Budownictwa Ludowego oraz dzieje i dziedzictwo 

kulturowe znajdujących się tam zabytków. 

 uczeń rozumie znaczenia nowopoznanych pojęć. 

 uczeń potrafi kulturalnie zachowywać się w miejscach publicznych i właściwie stosować 

formy grzecznościowe. 

 uczeń zna nazwy ulic, miejsc i obiektów, których robił zdjęcia. 

 uczeń prezentuje prawidłową postawę wobec otaczającego środowiska, jego ekologię  

i zachowań patriotycznych. 

 uczeń posiada szacunek i dumę z dziedzictwa kulturowego naszego regionu. 

 uczeń potrafi pokonywać wysiłek fizyczny i rozwijać własną sprawność ruchową. 
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Przebieg wycieczki. 
 

Czynności organizacyjno- dydaktyczne wycieczki. Czynności uczniów. 

I. Powitanie- połączone ze sprawdzeniem 

przygotowanego ekwipunku na wycieczkę: 

- witam tych, którzy punktualnie przybyli. 

- witam tych, którzy przynieśli plan Sanoka. 

- witam tych, którzy zadbali o uzupełnienie    

apteczki pierwszej pomocy. 

- witam tych, którzy zadbali o sprzęt fotograficzny. 

- witam tych, którzy pomogli mi w opracowaniu 

programu i regulaminu wycieczki. 

- witam tych, którzy zadbali o odpowiedni, własny 

ekwipunek. 

 

 

Uczniowie sygnalizują odpowiedź- podnosząc 

do góry ręce. 

 

(starają się wszyscy poprawnie odczytywać 

mowę z ust.) 

II. Wprowadzenie do rozpoczęcia 

wycieczki: 
-podanie miejsca, celu i tematu wycieczki oraz   

zainteresowanie nim. 

-zapoznanie uczniów z regulaminem wycieczki, 

zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie 

warunków do ich spełnienia od chwili 

rozpoczęcia do zakończenia wycieczki. 

-podział zadań wśród uczestników i nadzór w ich 

wykonywaniu: 

 przewodzi 2-ch uczniów z mapą na czele. 

 Uczniowie wyznaczeni do robienia zdjęć. 

 Uczniowie odpowiedzialni za apteczkę  

i udzielanie pierwszej pomocy w razie 

potrzeby. 

 Uczniowie wyznaczeni do opieki nad 

słabszymi. 

 Uczniowie otrzymują etykiety z adresami 

szkoły i SKANSENU.  

 

 

 

 

Uczniowie sygnalizują znajomość zasad 

bezpieczeństwa oraz przestrzegania przepisów 

ruchu drogowego i regulaminu wycieczki. 

 

 

Uczniowie sprawnie i z zaangażowaniem 

przyjmują przydzielone im zadania i wyruszają 

w trasę. 

 

 

 

 

 

 

Odczytują i z pamięci powtarzają adres szkoły 

i adres SKANSENU. 
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Czynności organizacyjno- dydaktyczne wycieczki. 

 

III.W drodze do parku Etnograficznego uczniowie 

otrzymali informację o potrzebie obserwowania 

mijanych ulic, domów, obiektów, zjawisk itp. 

(dowolna obserwacja.) 

Czynności uczniów. 

 

Uczniowie zwracają uwagę i fotografują po 

drodze: 

-ulice mijane, 

-Mały Rynek, 

-Gmach Sokoła- obecne KINO, 

-Sanocki Dom Kultury, 

-Dolinę Sanu, 

-Wiszący most. 

Mowa dialogowa. 

Uczniowie w czasie dowolnej obserwacji 

wymieniają się spostrzeżeniami, co prowokuje 

ich do spontanicznej rozmowy. 

IV. Przybycie na miejsce- zapoznanie się z 

przewodnikiem, wcześniej przygotowanym do 

oprowadzania po Parku etnograficznym młodzieży 

z wadą słuchu. 

 

Praca poznawcza uczniów: 
-przewodnik oprowadza ich po wszystkich 

obiektach muzeum budownictwa ludowego ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na 

obserwowanie takich obiektów jak: 

 Bojkowska cerkiew z 1731 r. 

 Kościół z Bączala Dolnego z 1667 r. 

 Chałupy bojkowskie z XVI w. 

 Ikony w cerkwiach z XVI w. 

 Cerkiew prawosławna z 1750 r. 

 Pozostałości karpackich wiosek. 

 Zachodnio- Łemkowska cerkiew z 1801 r. 

 Opłotki i wieczna szkoła z Wydrnej z XIX 

wieku. 

 Drewniana karczma z XIX w. 

Dokonują obserwacji: 

-dowolnej, całości Skansenu zgodnie 

  z własnymi zainteresowaniami obserwują     

środowisko społeczno- przyrodnicze. 

-ukierunkowanej na: 

 specjalna konstrukcja budowy. 

 dobór odpowiednich materiałów, 

z których wykonano budynki. 

 pokrycia dachów, kształt drzwi, okien, 

progów i sufitów. 

 wystrój i sprzęty we wnętrzach- 

narzędzia pracy i gospodarstwa 

domowego itp. 

 ikony w cerkwiach. 

Uczniowie poznają znaczenia nowych pojęć, 

które starają się poprawnie wymawiać, 

powtarzają ich nazwy w sposób spontaniczny. 

wymieniają między sobą własne spostrzeżenia, 

co dobrze wpływa na nawiązywanie dialogów 

i rozwój mowy ustnej. 
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Czynności organizacyjno- dydaktyczne wycieczki  Czynności uczniów. 

 

-analizowanie i porównywanie 

-porównywanie oglądanych obiektów do 

budowli współczesnych. 

Wskazywanie podobieństw i różnic w 

wyglądzie w funkcjonalności i atrakcyjności. 

Swobodne i kierowane wypowiedzi uczniów. 

V. Przerwa w zwiedzaniu SKANSENU- 

czas na odpoczynek, posiłek i regenerację 

sił. 
Luźne rozmowy z rodzicami, nauczycielem, 

przewodnikiem oraz między sobą. W przerwie 

przed II etapem wycieczki uczniowie otrzymują 

 -karty zadań- w zależności od indywidualnych 

możliwości uczniów z wadą słuchu. 

 

Przed II etapem wycieczki po Parku 

Etnograficznym uczniowie otrzymują instrukcje, 

jakie maja zdobyć informacje o muzeum w czasie 

zwiedzania i z przeprowadzonego wywiadu  

z przewodnikiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrahowanie 
15-stu uczniów otrzymuje 15 kart, w których 

zapisują poczynione ustalenia typu: 

-położenie Sanoka na mapie (strony świata, 

wysokość n.p.m., długość i szerokość 

geograficzna (1200m n.p.m.) 

-położenie Skansenu w Dolinie Sanu. 

-powierzchnia Parku etnograficznego wynosi 

38 ha. 

-architektura drewniana- liczy 120 obiektów. 

-liczba Ikon w cerkwiach- 500 sztuk. 

-Zapisywanie w kartach regionalnych nazw 

naczyń, garnków i narzędzi pracy 

w gospodarstwie. 

-Ćwiczenia w poprawnym określaniu pojęć 

czasowych typu np.: rok 1667- tj. XVII w. 

-Stwierdzenie przez uczniów, że najstarszy 

obiekt jest z VXI wieku. 

 

 

Uczniowie zapoznają się z użytecznością 

poznanych narzędzi pracy, wyposażenia 

wnętrz i kulturą życia codziennego oraz 

tradycjami. 
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Czynności organizacyjno- dydaktyczne wycieczki 

 

Drugi etap zwiedzania Muzeum 

Budownictwa Ludowego: 
-zabytki i pamiątki wewnątrz budynków, tj. chałup, 

cerkwi, kościoła, karczmy; 

 obrazy na ścianach 

 ikony w cerkwiach 

 narzędzia pracy, naczynia, garnki 

 meble i wystrój wnętrz 

 łóżka i pierzyny 

 kuchnie, piece i zapiecki 

 nalepy i powały 

 obejścia- opłotki 

 bielone ściany chałup 

 

-chwilowy odpoczynek przed powrotem. Czas 

przeznaczony na wyciągnięcie ogólnych wniosków 

z wycieczki. 

 

 

 

Czynności uczniów. 
 

Wnioskowanie. 
Uczniowie wnioskują, że: 

1. Skansen w Sanoku to najciekawszy 

       i  największy tego typu obiekt w Polsce. 

2. Ziemia Sanocka to teren malowniczy 

       i zróżnicowany geograficznie i kulturowo. 

3.  Skansen w Sanoku to najlepszy dowód            

zachowanego dziedzictwa narodowego  

     w naszym regionie.  

 

VII. Powrotna droga z wycieczki. Wspólne, 

przyjazne pożegnania. 

 

 

Swobodne rozmowy, dzielenie się wrażeniami, 

robienie zdjęć do albumu i na gazetkę o 

Sanoku. 

Uczniowie czują się bardziej zintegrowani i 

bliscy sobie. 
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Czynności organizacyjno- dydaktyczne wycieczki. 
 

VIII. Podsumowanie i ocena wycieczki 

odbywać się będzie na kolejnych lekcjach 

z: 
-godziny wychowawczej 

-historii 

-geografii 

-matematyki 

-Opracowanie krótkich notatek. 

 

W/w wycieczka posiadała bardzo duże walory 

dydaktyczne, wychowawcze, terapeutyczne  

i rehabilitacyjne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała: 

mgr Monika Tarnawska. 
 

Czynności uczniów. 

 

Uczniowie na: 

 lekcji wychowawczej oceniają 

swoje zachowanie, wymieniają 

pozytywne i negatywne skutki 

zachowania. Wykonują foto- gazetkę. 

Praktyczne działania. 

 lekcji przyrody- omawiają 

środowisko społeczno- przyrodnicze, 

w którym znajduje się Skansen. 

 lekcji historii- poszerzają wiedzę 

o zabytkach historycznych w aspekcie 

dziedzictwa kulturowego. 

Określają i oznaczają na taśmie wieków – 

wiek z poszczególnych lat powstania 

obiektów znajdujących się w 

SKANSENIE. Łączenie teorii z praktyką. 

 na matematyce – potrafią 

zastosować wiedzę związaną 

z wyliczeniami matematycznymi typu: 

lata, wiek, powierzchnie gruntów, 

długość, szerokość, wielkość. 

 lekcji geografii – uczniowie 

poszerzają i stosują zdobyte 

wiadomości i umiejętności w zakresie 

określania: 

-położenia geograficznego 

-stron świata  

-posługiwania się mapą 

-określania długości i szerokości 

geograficznej itp. 

 


