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Cele projektu: 

 Zainteresowanie uczniów, rodziców i nauczycieli kulturą Mazowsza. 

 Zgłębienie wiedzy na temat regionu pod kątem historycznym, turystycznym oraz 

kulturalnym. 

 Poznanie dokładniej geografii i historii Mazowsza 

 Zbadanie poziomu wiedzy uczniów klas 7,8 i gimnazjum na temat wybranych 

obiektów na Mazowszu 

 Kształtowanie umiejętności kartograficznych  

Rezultaty, w tym produkty: 

Rezultaty:  

Wzrost zainteresowania i wiedzy na temat Mazowsza i jego kultury. Duże zainteresowanie 

przygotowanymi mapami. 

Produkty: 

 Ankieta – wykonałyśmy ankietę/quiz obejmującą znane zabytki, muzea i miejsca. 

Rozdałyśmy ją klasom od VII do III gimnazjum w naszej szkole. Opracowałyśmy wyniki 

ankiety. 

Wyniki ankiety: opracowane i dodane na stronę szkoły (link na końcu sprawozdania.) 

 Mapa 1 – obejmuje obszar Mazowsza z zaznaczonymi teatrami, domami oraz 

Centrami Kultury. 

 Mapa 2 – obejmuje obszar Mazowsza z zaznaczonymi muzeami, zabytkami, 

miejscami związanymi ze znanymi osobami. Mapa 3 – obejmuje województwo 

mazowieckie z zaznaczonymi festiwalami, koncertami, spotkaniami autorskimi oraz 

wydarzeniami sportowymi na przełomie listopada/grudnia 2018. Zawiera również 

informacje z Mapy 1 i 2.  

  Mapy zostały wywieszona na głównym korytarzu szkoły. 

 Mapa 4 – obejmuje województwo mazowieckie z zaznaczonymi największymi 

miastami oraz dwoma głównymi rzekami – Wisła i Narew.  Sznurkami połączyłyśmy 

fiszkami opisujące najciekawsze miejsca i wydarzenia. Jest ona w formie plakatu i 



również została wywieszona na głównym korytarzu szkoły. Mapa konturowa, 

wykonana samodzielnie przez autorki projektu 

 Fiszki – każda z nas wykonała po kilka fiszek dotyczących wybranych podtematów 

opisując na nich najciekawsze miejsca i wydarzenia oraz ich historię. 

Opis zrealizowanych działań: 

Pomysł, na temat projektu, narodził się w spontanicznych warunkach. Spotkałyśmy 

się aby ów temat wymyślić, natomiast on sam wpadł nam do głowy. Postanowiłyśmy 

wykonać własnoręcznie mapę województwa Mazowieckiego, po czym zaznaczyć na niej 

ciekawe atrakcje kulturowe. W naszych działaniach, wykluczyłyśmy jednak Warszawę, 

ponieważ zdominowała by znacznie, resztę Mazowieckich miast. Na początku rozdzieliłyśmy 

temat projektu na trzy bloki – teatr i ludowe tradycje, znane osoby i zabytki oraz festiwale i 

muzyka. Każda z nas we własnym zakresie szukała informacji, opracowała jeden blok i 

umieściła wszystkie wyróżnione miejsca na mapie Mazowsza oraz województwa 

Mazowieckiego.  

Pola zajęła się zabytkami i znanymi osobami. Wiedzę czerpała z książek, 

przewodników oraz Internetu. Większość informacji znalazła w przewodniku ,,Mazowsze na 

weekend” wydawnictwa Pascal.  Oprócz tego część ciekawostek jest z książki ,,POLSKA 1001 

najpiękniejszych zakątków” wydawnictwa Twoja Planeta. Informacje znalezione przez Polę 

zostały uporządkowane i skompresowane w formie fiszek. 

Zadaniem Magdy było znalezienie informacji o teatrach Mazowieckich. Skorzystała ze 

strony www.teatralny.pl , na której podczas wpisania nazwy województwa, pokazują się 

wszystkie teatry, znajdujące się na tym obszarze. Znacznie ułatwiło to pracę. Magda naniosła 

wszystkie teatry Mazowieckie (wyłączając Warszawę) na mapę, po czym weszła na strony 

każdego z nich, w celu znalezienia tych, z najciekawszą historią lub formą. Znalazła ona cztery 

teatry, które wydały się jej najciekawsze i sporządziła krótkie notatki na ich temat.  

Marysia miała zając się blokiem ”Festiwale i muzyka” korzystając z dostępnych źródeł ( 

www.kiwiportal.pl , www.mazowsze.waw.pl , www.cree.pl ). Wyszukała różne koncerty, 

festiwale, spotkania autorskie, wydarzenia sportowe na przełomie listopada/grudnia 2018, 

naniosła to na mapę województwa mazowieckiego. Do najciekawszych zrobiła fiszki (w 

formie notatek opisujących wybrane wydarzenia oraz krótką historię zespołu /osoby, której 

dotyczyły. 

Wykonane fiszki podpięłyśmy sznurkami do własnoręcznie wykonanego plakatu 

zawierającym mapę województwa mazowieckiego. Wszystko zostało wywieszone na 

głównym korytarzu szkoły. Po tygodniu przeprowadziłyśmy ankietę/quiz wśród uczniów klas 

od VII do III gimnazjum. Wyniki ankiety utwierdziły nas w przekonaniu, że temat który 

wybrałyśmy jest mało znany wśród uczniów wymienionych klas. Dzięki wykluczeniu 

Warszawy, dowiedziałyśmy się iż Płock i Radom mogą uchodzić jako kolejne stolice 

kulturowe Mazowsza. Zdjęcia znajdują się na stronie szkoły: 

http://www.teatralny.pl/
http://www.kiwiportal.pl/
http://www.mazowsze.waw.pl/
http://www.cree.pl/

