
KALENDARZ WYCIECZEK SZKOLNYCH I PRZEDMIOTOWYCH 
 

 
Nauczyciel 

 
Temat Klasa Termin realizacji Oczekiwane efekty 

Aleksandra Szewczyk-
Woźniak 

“Badamy czystość 
rzeki Prosny” 

8a, 8b Jesień 2021  Poznanie czystość rzeki 

Prosny 

 Poznanie roślin i zwierzą 

żyjących wokół rzeki  

 Badanie kierunku biegu rzeki 

Aleksandra Szewczyk - 
Woźniak 

“Stacja uzdatniania 
wody LIS” 

7a,7b Wiosna 2022  Poznanie procesu uzdatniania 
wody 

 Zwiedzenie stacji uzdatniania 
wody 

 Zapoznanie z zasobami wody 
w najbliżej okolicy 

Aleksandra Szewczyk-
Woźniak 

Rezerwat Przyrody 
LIS 

6 Wiosna 2022  Poznanie najbliższego 
rezerwatu przyrody 

 Zapoznanie z roślinami 
chronionymi na terenie 
rezerwatu 

 Poznanie zasad zachowania w 
rezerwatach 

 Poznanie pracy leśnika 

Aleksandra Szewczyk-
Woźniak 

“Zagospodarowanie 
terenu wokół 
szkoły” 

5a, 5b Jesień 2021  Stworzenie własnego planu 

zagospodarowanie terenu 

wokół szkoły 

 Posługiwanie się planem 

Krystyna Birska “Poznajemy swoje 
miasto” 

3 kwiecień/maj 2021  poznanie swojej małej 

ojczyzny 



 utrwalenie wiedzy o swoim 

mieście 

 zachęcanie do aktywnego 

spędzania wolnego czasu 

Urszula Goździńska Dawny Kalisz w 
przedmioty zaklęty. 
Sztuka użytkowa - 
wycieczka do 
Muzeum Sztuki 
Użytkowej im. 
G.J.Osiakowskich 
w Kaliszu 

7a,7b kwiecień/maj  oglądanie przedmiotów z życia 

codziennego innych niż 

polskich mieszkańców 

Kalisza, zwłaszcza ze świata 

wielotysięcznej społeczności 

żydowskiej, niemieckiej, 

rosyjskiej, 

 poszerzenie wiedzy na temat 

historii XIX w. Kalisza, 

 zainteresowanie się dziełami 

rzemiosła artystycznego 

J. Kasperczak 
Śladami Kamieni na 

szaniec.  
 

8 a i b Październik 2021  poszerzenie wiadomości o 

powstaniu warszawskim; 

  kształtowanie tożsamości 

narodowej przez zapoznanie 

uczniów z tradycją 

powstańczą; 

 Odwiedzenie grobów naszych 

bohaterów na cmentarzu 

Powązki. 

K. Majewska Wycieczka po 
Kaliszu – śladami 
legend, ciekawych 
miejsc.  

1 a              Maj 2022  Poznanie ważnych miejsc 

związanych z historią miasta 

 Wysłuchanie opowieści 

przewodnika 



 Rozwijanie umiejętności 

kulturalnego i bezpiecznego 

zachowania się w miejscach 

publicznych; 

D. Krzycka – Góral Wycieczka po 
Kaliszu 

4a, 4b Luty 2021  Poznanie małej Ojczyzny, 

 Zapoznanie z legendami 

M. Bzderek 
U. Goździńska 

Wycieczka do 
Baszty  
Dorotki – poznajemy 
legendę o 
najsłynniejszej 
kaliskiej baszcie 
 

4a Kwiecień / maj 2022  oglądanie fragmentów murów 

okalających stary Kalisz, 

 skonfrontowanie legendy z 

rzeczywistym wyglądem 

baszty, 

 wysłuchanie opowieści 

przewodnika na temat 

powstania Kalisza, 

 zwiedzenie ratusza, oglądanie 

panoramy miasta z wieży 

ratuszowej 

 


