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Kapliczki w moim sąsiedztwie 

Prowadzący: nauczyciel-opiekun koła przyrodniczego, regionalnego,  
 
Grupa: Młodzież uczestnicząca w zajęciach koła przyrodniczego lub regionalnego.  
 
Temat: Kapliczki w moim sąsiedztwie – próba zaprojektowania trasy ścieżki dydaktycznej o charakterze kulturowo-
przyrodniczym.  
 
Krajobraz, który nas otacza pełny jest śladów naszych przodków. Wśród „pamiątek”, które nam pozostawili są zarówno 
zabytki architektury jak i założenia parkowe czy też alej drzew. W krajobrazie kulturowym elementy antropogeniczne 
ściśle przenikają się z elementami przyrodniczymi. Jednym z cennych elementów tego krajobrazu są kapliczki i krzyże 
przydrożne zatopione w wysepkach zieleni drzew i krzewów. Stanowią one element materialnego dziedzictwa 
kulturowego i są niewątpliwie atrakcyjną turystyczną w polskim krajobrazie.  

Zieleń otaczająca kapliczki była świadomie komponowana, dzięki temu oba elementy tworzą kulturowo-przyrodniczy 
zabytkowy zespół. Należy, więc zapewnić trwałą ochronę tych miejsc, czego pierwszym etapem powinno być dokładne 
zinwentaryzowanie tych obiektów, gdyż są one jedną z najcenniejszych wartości w dziedzictwie kulturowym naszej ziemi.  

Miejsca takie (podobnie jak budownictwo regionalne, parki podworskie czy aleje drzew) pomagają młodym ludziom w 
określeniu swojej tożsamości regionalnej. Dzięki temu wskazują także ideę ładu przestrzennego oraz wspólne działania w 
promowaniu rozwoju zrównoważonego swojej okolicy. 
 
Cel ogólny  
Celem zajęć jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na walory krajobrazu regionalnego oraz opracowanie trasy ścieżki 
dydaktycznej o charakterze kulturowo-przyrodniczym.  
Zajęcia te powinny wprowadzać także młodych ludzi w dział edukacji dosyć mało rozpowszechniony w naszym 
szkolnictwie - edukacji dla krajobrazu, która niewątpliwie stanowi ważny element Edukacji na rzecz rozwoju 
zrównoważonego (lata 2005-2014 uznane zostały przez UNESCO za dekadę Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, której 
celem jest: stałe podejmowanie przez każdego obywatela ziemi starań by ocalić świat dla przyszłych pokoleń.)  
 
Cele operacyjne  
- Celem zajęć jest inwentaryzacja kapliczek i krzyży przydrożnych oraz okazałych drzew na terenie np. wsi lub gminy, co 
stanowić będzie pierwszy etap opracowania ścieżki dydaktycznej Kapliczki w moim sąsiedztwie. Wrażliwość na piękno 
krajobrazu oraz zwrócenie uwagi na elementy jego degradacji 
- Dążenie do samodzielnego poznawania swojego otoczenia i obserwowanie zmian w nim zachodzących  
- Emocjonalne zaangażowanie w promocję swojej „Małej ojczyzny”  
- Przygotowanie mini przewodnika (plakatu) opisującego szlak (ścieżkę dydaktyczną)  
 
Uczestnik po zajęciach powinien:  
- umieć czytać mapę swojej okolicy  
- wiedzieć gdzie szukać informacji na temat dziejów swojego regionu oraz jego walorów przyrodniczych  
- korzystać z różnych źródeł informacji  
- zachęcić innych do poznania walorów przyrodniczych i kulturowych swojej okolicy,  
- gromadzić materiał na dany temat,  
- znać rodzaje i typy kapliczek w swojej okolicy  
- rozpoznać, co najmniej 3 gatunki drzew liściastych  
 
Metody pracy: pogadanka, praca z mapą, dyskusja, burza mózgów, wycieczka terenowa  
 
Formy pracy: grupowa, indywidualna, grupowa  



 
Pomoce dydaktyczne: fotografie, przewodniki do oznaczania roślin i drzew, mapa topograficzna,  
 
Przebieg zajęć:  
 
Wprowadzenie:  
Pogadanka na temat charakterystycznych elementów krajobraz, wprowadzenie pojęcia dominant w krajobrazie. 
Zwrócenie uwagi na dominanty w krajobrazie, jakimi mogą być niewielkie enklawy zieleni, w których znajdują się kapliczki 
i krzyże przydrożne  

Najczęstsza lokalizacja Przedstawienie informacji na temat najczęstszej lokalizacji kapliczek (centrum wsi, rozstaje dróg, 
miejsca kultu religijnego, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne lub rodzinne, miejsca związane z tragicznymi 
zdarzeniami np. morderstwami, miejsca nawiedzane przez duchy, źródła).  

Przedstawienie charakterystycznych typów kapliczek.  

Zielone enklawy chroniące kapliczki.  

Dyskusja: jaka jest rola zieleni otaczającej kapliczki?  

       - Walory estetyczne – oprawa zieleni i kwiatów  

       - Ochrona przed piorunami  

       - Zapewnienie cienia  

       - Nadanie „ważności” kapliczkom przez majestat drzew  

       - Nawiązanie do dawnych wierzeń pogańskich (czczenie drzew)  

       Ponieważ drzewa sadzone były najczęściej w okresie, kiedy budowano kapliczki są one wzajemnym dowodem 
swojego wieku. Dla wielu drzew sąsiedztwo kapliczek i krzyży stanowiło o ich bezpieczeństwie i ochronie przed wycięciem 
(???!!!). Rolę taką pełniły również kapliczki zawieszane na pniach drzew (często o wymiarach drzew pomnikowych). Była 
to najskuteczniejsza forma ochrony tych drzew, niezabezpieczona formalnymi aktami prawnymi.  

Drzewa, którymi obsadzano kapliczki były najczęściej gatunkami rozrastającymi się do potężnych rozmiarów. Dzięki temu 
miejsca te stanowią obecnie ostoje dla wielu gatunków ptaków, owadów i małych ssaków np. nietoperzy.  

Gatunkami, które najczęściej sadzono wokół kapliczek i krzyży były: lipy, klony, kasztanowce, jesiony, brzozy, bez lilak i 
inne. 
 
Część główna  
 
Ćwiczenie I  
Dzielimy uczniów na dwie grupy. Każda z grup otrzymuje fotografie kilku charakterystycznych kapliczek i krzyży, 
znajdujących się na terenie ich miejscowości lub gminy. Zadaniem uczniów jest zaznaczenie na mapie miejsc gdzie one się 
znajdują.  
 
     Odczytanie wiersza Kazimierza Grześkowiaka „Salonowy Świątek”. Rozmowa na temat konieczności ochrony 
zachowania mało znanych i często niedocenianych elementów krajobrazu.  
     Przeprowadzamy rozmowę na temat możliwości próby utworzenia ścieżki dydaktycznej (szlaku turystycznego), która 
promowałaby walory turystyczne miejscowości (gminy) na przykładzie miejscowych zabytków sakralnych oraz cennych 
zbiorowisk roślinnych. Opis ścieżka powinien zwierać także elementy historii regionu, podań ludowych czy ochrony 
krajobrazu (kulturowego i przyrodniczego). 
 
 



Ćwiczenie II  
Podział uczniów na grupy 4-5 osobowe. Każda z grup otrzymuje fragment mapy swojej miejscowości(lub okolicy). 
Zadaniem uczniów jest naniesienie na mapę lokalizacji kapliczek i krzyży przydrożnych oraz uzupełnienie „karty kapliczki”.  

„Karta kapliczki” może zostać przygotowana przez nauczyciela lub opracowana wspólnie z uczniami. 
 
Podsumowanie  
 
Uczniowie wspólnie z nauczycielem wykonują zbiorczą mapę „Inwentaryzacja kapliczek i krzyży przydrożnych na terenie 
…..”. Następnie przedstawiciele poszczególnych grup prezentują najcenniejsze, ich zdaniem, miejsc, które udało się im 
opisać.  
      Kolejnym etapem zajęć jest analiza „kart kapliczek” oraz wybór tych, które powinny znaleźć się na trasie ścieżki 
dydaktycznej.  
      Na zakończenie, uczniowie pod kierunkiem nauczyciela, wykonają projekt folderu lub plakatu promującego opisaną 
przez siebie trasę.  
      Dodatkowym elementem zajęć może być przygotowanie pisma do parafii lub gminy z prośba o pomoc w utworzeniu 
ścieżki dydaktycznej lub zajęcie się ochrona niektórych z kapliczek, które wymagają renowacji.  
      Podsumowaniem zajęć może być zaproszenie społeczności szkolnej, przedstawicieli parafii a także jednostek 
samorządowych i lokalnych mediów na sesję poświeconą dziedzictwu kulturowemu i przyrodniczemu regionu, która 
zakończyć się może wycieczką terenową na zaprojektowaną ścieżkę dydaktyczną.  
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Załącznik 1.        Karta inwentaryzacyjna „Karta kapliczki”  
 
W karcie takiej powinny znajdować się m.in. następujące informacje:  
• Lokalizacja (opis + mapa)  
• Charakterystyka ogólna (rok budowy, opis - typ kapliczki lub krzyża np. drewniany, metalowy)  
• Historia powstania kapliczki lub postawienia krzyża, (jeżeli jest znana)  
• Opis zieleni w otoczeniu (drzewa krzewy, rośliny ozdobne)  
• Charakterystyka drzew (gatunek, liczba, wiek)  
• Dodatkowe informacje np.: czy miejsce to jest zadbane czy zniszczone, czy potrzebne są prace porządkowe lub konserwatorskie 
wokół tego miejsca, czy jest to nadal miejsce kultu religijnego tzn. czy odbywają się tu nabożeństwa i inne…  
• Zdjęcie lub szkic  
 
         oprac. Małgorzata Polkowska  
        Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej Lublin  

 
 

 Dodatkowe materiały 

Dom rodzinny i lokalna wspólnota  
Jak wykorzystać wspomnienia?  
Mniejszości narodowe wczoraj i dziś  
W poszukiwaniu śladów historii regionu  
Chełm-moja mała ojczyzna  
Forma teatralna  
Mini inscenizacja na podstawie utworów Czechowicza 
Makieta Woli Trzydnickiej  
Szlakiem pomników pamięci  
Kapliczki w moim sąsiedztwie  
Wielokulturowa przeszłość Wojsławic  
 

 

http://www.tnn.pl/pamiejs.php?kat=1306&f_2artykuly_dzialyPage=2&ida=256
http://www.tnn.pl/pamiejs.php?kat=1306&f_2artykuly_dzialyPage=2&ida=272
http://www.tnn.pl/pamiejs.php?kat=1306&f_2artykuly_dzialyPage=2&ida=273
http://www.tnn.pl/pamiejs.php?kat=1306&f_2artykuly_dzialyPage=2&ida=267
http://www.tnn.pl/pamiejs.php?kat=1306&f_2artykuly_dzialyPage=2&ida=269
http://www.tnn.pl/pamiejs.php?kat=1306&f_2artykuly_dzialyPage=2&ida=263
http://www.tnn.pl/pamiejs.php?kat=1306&f_2artykuly_dzialyPage=2&ida=271
http://www.tnn.pl/pamiejs.php?kat=1306&f_2artykuly_dzialyPage=2&ida=274
http://www.tnn.pl/pamiejs.php?kat=1306&f_2artykuly_dzialyPage=2&ida=280
http://www.tnn.pl/pamiejs.php?kat=1306&f_2artykuly_dzialyPage=2&ida=275

