
Opracowanie fragmentu pieszego szlaku po morenie łódzkiej 
Lipiny - Byszewy

l. Celem projektu jest krajoznawcze (geograficzne i historyczne) opracowanie fragmentu projektowanego szlaku 
pieszego po morenie łódzkiej. Odcinek przewidziany do opracowania w r. szkolnym 1996/97 zawiera się pomiędzy 
miejscowościami Lipiny, Jaroszki, Głogowiec i Byszewy. 

2. Projekt będzie realizowany przez dwie grupy: geograficzną (uczniów uczęszczających na zajęcia fakultatywne z
geografii) i historyczną (uczniów uczęszczających na zajęcia fakultatywne z historii). Każda grupa wykona
przeznaczone dla niej zadania, a w fazie prezentacji i prac redakcyjnych nad broszurą, grupy pracować będą
wspólnie.

3. Broszura przygotowana przez uczniów biorących udział w projekcie musi zawierać:

a. tytuł
b.treść - minimum 5 stron maszynopisu formatu A-5
c. minimum 3 mapki (mapka trasy z zaznaczeniem obiektów, mapka miejscowości Głogowiec i/lub Jaroszki, mapka
inwentaryzacyjna cmentarzyka)
d.minimum 5 opisanych fotografii obiektów na trasie szlaku
e. minimum 3 rysunki obiektów
f. zapis fragmentów wywiadów z mieszkańcami Głogowca, Jaroszek i Byszew
g. bibliografię

4. Część historyczna:

   Po wykonaniu projektu uczestnicy powinni umieć: 
   - przeprowadzić badania terenowe:
   a. przeprowadzić i opracować wywiady,
   b. wykonać inwentaryzację niewielkich obiektów sepulkralnych 
   - wykonać prostą kwerendę biblioteczną i archiwalną w Łodzi,
   - samodzielnie opracowywać wyniki swojej pracy w formie broszury

   Pomoce:

   1. Dyktafon
   2. Aparat fotograficzny / kamera VHS
   3. Mapa topograficzna terenu w skali 1:10.000,, 1:25.000
   4. Taśma miernicza
   5. Busola, linijka, ołówek, arkusze papieru A-4

Ocena pracy grupy historycznej będzie dotyczyła następujących elementów:

Element projektu termin realizacji pkt.
1. Wywiady z mieszkańcami Głogowca, Jaroszek i Byszew

- przeprowadzenie i zarejestrowanie wywiadów na taśmie 
magnetofonowej i/lub magnetowidowej 
- opracowanie pisemne wywiadów 
- włączenie danych do przygotowanej publikacji

rejestracja podczas
wyprawy terenowej
- opracowanie do
końca listopada

1

2. Inwentaryzacja cmentarzyka w Głogowcu
- przeprowadzenie spisu obiektów 
- rysunki i pomiary - włączenie danych do 
przygotowywanej publikacji

inwentaryzacja
podczas wyprawy

terenowej 
- opracowanie do
końca listopada

1

3. Poszukiwania archiwalne i bibliograficzne 
- odnalezienie informacji dotyczących badanych obiektów 
- opracowanie ich 
- włączenie informacji do przygotowywanej publikacji

do końca listopada 1



4. Prace redakcyjne 
- zebranie wyników prac 
- opracowanie ich 
- przygotowanie broszury

grudzień- 15
styczeń

1

5. Współpraca w grupie 
- wykonanie zadanej pracy 
- wkład w pracę grupy 
- umiejętności pracy grupowej

ocena po wykonaniu
projektu

1

6. Prezentacja (możliwe formy prezentacji): broszura z opracowanym 
materiałem, wystawa prac, wykonanych przez  uczniów (fotografie, 
rytmiki, mapki etc), przeprowadzenie wycieczki po opracowanym 
szlaku - prezentację opracowuje zespół

do 15 stycznia 1-6

Element projektu osoba odpowiedzialna    
1. Wywiady z mieszkańcami Głogowca (przeprowadzenie i 

zarejestrowanie wywiadów na taśmie magnetofonowej i/lub 
magnetowidowej, opracowanie pisemne wywiadów, włączenie 
danych do przygotowanej publikacji)

2. Wywiady z mieszkańcami Jaroszek (przeprowadzenie i 
zarejestrowanie wywiadów na taśmie magnetofonowej i/lub 
magnetowidowej, opracowanie pisemne wywiadów, włączenie 
danych do przygotowanej publikacji)

3. Wywiad z dzierżawcą dworku w Byszewach (przeprowadzenie i 
zarejestrowanie wywiadów na taśmie magnetofonowej i/lub 
magnetowidowej, opracowanie pisemne wywiadów, włączenie 
danych do przygotowanej publikacji)

4. Inwentaryzacja cmentarzyka w Głogowcu (przeprowadzenie 
spisu obiektów, rysunki i pomiary, włączenie danych do 
przygotowywanej publikacji, opis miejsca)

5. Opis dworku w Byszewach (opis dworku, włączenie danych do 
przygotowywanej publikacji)

6. Opis miejsca pocmentamego w Jaroszkach (opis miejsca, włączenie 
danych do przygotowywanej publikacji)

7. Poszukiwania archiwalne i bibliograficzne (odnalezienie 
informacji dotyczących badanych obiektów, opracowanie ich oraz
włączenie informacji do przygotowywanej publikacji)

8. Prace redakcyjne (zebranie wyników prac , opracowanie ich, 
przygotowanie broszury)

9. Prezentacja możliwe formy prezentacji : broszura z opracowanym 
materiałem, wystawa prac, wykonanych przez uczniów (fotografie, 
rysunki, mapki etc.), przeprowadzenie wycieczki po opracowanym 
szlaku

5. Część geograficzna:

Po wykonaniu projektu uczestnicy powinni umieć: 
- dokonywać samodzielnie obserwacji w terenie 
- czytać mapy topograficzne i orientować je w terenie 
- nanosić samodzielnie dane na mapę 
- robić proste pomiary topograficzne
- wykonywać plany topograficzne



Pomoce:

1. Mapa topograficzna obszaru w skali l : 10.000 ; l : 25.000
2. Taśma miernicza
3. Busola, linijka, ołówek, arkusze papieru A-4
4. Dyktafon

Element projektu termin realizacji

1. Dokonanie opisu trasy pod względem turystyczno - krajoznawczym rejestracja podczas
wyprawy terenowej

-opracowanie do końca
listopada

2. Naniesienie na mapę przebiegu trasy i-w.
3. Dokonanie pomiarów cmentarza (wielkość, zarysy) i sporządzenie 

jego planu w określonej skali
rejestracja podczas
wyprawy terenowej

-opracowanie do końca
listopada

4. Poszukiwania bibliograficzne 
- odnalezienie informacji dotyczących położenia i ukształtowania 
powierzchni badanego obszaru oraz budowy geologicznej, klimatu, 
wód i roślinności oraz zwierząt

do końca listopada

5. Rejestracja fotograficzna 
- wykonanie fotografii w terenie 
- wywołanie ich i opracowanie 
- włączenie fotografii do przygotowanej publikacji

rejestracja podczas
wyprawy terenowej

-opracowanie do końca
listopada

6. Prace redakcyjne 
- zebranie wyników prac 
- opracowanie ich 
- przygotowanie broszury

grudzień- 15 styczeń

7. Współpraca w grupie 
- wykonanie zadanej pracy 
- wkład w pracę grupy 
- umiejętności pracy grupowej

ocena po wykonaniu
projektu

8. Prezentacja możliwe formy prezentacji : broszura z opracowanym 
materiałem, wystawa prac, wykonanych przez uczniów (fotografie, 
rysunki, mapki etc,), przeprowadzenie wycieczki po opracowanym 
szlaku - prezentacje opracowuje zespół

do 15 stycznia


