OŚRODEK TEMATYCZNY: Warmia – region w którym mieszkam.
TEMAT ZAJĘĆ: Postacie Olsztyna. Seweryn Pieniężny
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
CELE SZCZEGÓŁOWE: uczeń: wie:
‐ kim był Seweryn Pieniężny,
‐ że Gazeta Olsztyńska jest najstarszą gazetą ukazującą się w Olsztynie
‐ gdzie znajduje się Dom Gazety Olsztyńskiej i że jest tam muzeum
METODY:
‐ słowne‐rozmowa kierowana, pogadanka,
‐oglądowe‐ pokaz, obserwacja,
‐praktycznego działania
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zdjęcia, ilustracje przedstawiające Seweryna Pieniężnego oraz budynek Gazety Olsztyńskiej, Gazeta Olsztyńska, gotowe pieczątki lub ziemniaki i
nożyki do ich wykonania, kartki A3, klej, nożyczki, gazety ze zdjęciami.
CZAS: 60 minut
MIEJSCE: sala wyposażona w stoliki i krzesełka

PRZEBIEG ZAJĘĆ

CZĘŚĆ
KOŃCO
WA, ok.

CZĘŚĆ GŁÓWNA, ok. 30 min

CZĘŚĆ
WSTĘPNA,
ok. 15 min

CZĘŚĆ
ZAJĘC,
CZAS

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI UCZNIÓW

1. Czynności wstępne: przywitanie, rozdanie materiałów, zapoznanie z tematem zajęć.

Dzieci siedzą w kręgu.

1. Krótkie opowiadanie na temat Gazety Olsztyńskiej i Seweryna Pieniężnego
‐ gazeta wydawana była od roku 1886, pierwszym wydawcą był Jan Liszewski, potem rodzina
Pieniężnych. Jest to okres, gdy Polska znajduje się pod zaborami, Warmia – pod zaborem pruskim.
W roku 1920 Warmia przegrywa plebiscyt, należy do Niemiec. Polacy walczą z germanizacją,
Gazeta Olsztyńska jest wydawana w języku polskim. szczególną pozycję w Gazecie zajmują
felietony w gwarze warmińskiej. Seweryn Pieniężny związany jest z Gazetą od roku 1906, od 1918
redaktor naczelny, wydawca. Od roku 1920 siedzibą redakcji i drukarni jest obecnie
zrekonstruowany budynek Gazety Olsztyńskiej na starym mieście. Budynek został zrównany z
ziemią w roku 1939, Seweryn Pieniężny zginął w obozie koncentracyjnym w roku 1940.
Wielki patriota, dziennikarz, spoczywa na olsztyńskim cmentarzu, w alei zasłużonych.
‐ gazeta: wydawnictwo ukazujące się częściej niż raz w tygodniu
2. Omówienie procesu druku: kiedyś wkładano literki w ramki, smarowano tuszem i odbijano papier,
z pieczątkami jest odwrotnie.
3. Tworzymy gazetę: tworzenie tekstów za pomocą pieczątek. Temat : Co dziś się wydarzyło ?

Dzieci zapoznają się z prezentowanymi
materiałami, swobodna rozmowa z
prowadzącym.

1. Czynności porządkowe
2. Prezentacja pracy
3. Podsumowanie zajęć

Wspólne uprzątnięcie miejsca pracy.

PYTANIA KONKURSOWE: jak nazywa się najstarsza gazeta ukazująca się w Olsztynie? Odp.: Gazeta Olsztyńska

Wersja 1: gotowe pieczątki – odbijanie na
papierze, można wykorzystać zdjęcia z
gazet,
Wersja 2: za pomocą plastikowych
nożyków robimy pieczątki z ziemniaków

UWAGI

Zał. 12
Zał. 12.1
zdjęcia

