OŚRODEK TEMATYCZNY: Warmia – region w którym mieszkam.
TEMAT ZAJĘĆ: Zabytki Olsztyna. Zamek kapituły warmińskiej
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
CELE SZCZEGÓŁOWE: uczeń:
‐ potrafi wskazać Warmię na mapie,
‐ potrafi wskazać na mapie Olsztyn
‐ rozpoznaje na zdjęciach zamek olsztyński,
‐ zna pojęcie kapituły katedralnej,
‐ wymienia elementy charakterystyczne dla zamku,
‐ zna funkcje zamku.
METODY:
‐ słowne‐rozmowa kierowana, praca z tekstem, pogadanka,
‐oglądowe‐ pokaz, obserwacja,
‐praktycznego działania
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: mapa Warmii, wystarczająca jest w „ Antologii warmińskiej”, zdjęcia i publikacje z różnymi zamkami, zdjęcia zamku olsztyńskiego i zamku w
Lidzbarku Warmińskim, kartony różne, bibuła niebieska imitująca rzekę
CZAS: 60 minut
MIEJSCE: sala
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CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

1. Czynności wstępne: przywitanie, rozdanie materiałów, zapoznanie z
tematem zajęć.
2. Przypomnienie zasad panujących w grupie

1. Prezentacja materiałów:
‐ zdjęcia różnych zamków, w tym olsztyńskiego, najlepiej z różnych
ujęć, mapa Warmii
2. Opowiadanie na temat funkcji i cech zamków + trochę historii
3. Kapituła katedralna i biskup – opowieść fabularyzowana ☺
Sala w której się znajdujemy to Warmia. Dyrektor szkoły to biskup –
najważniejsza osoba na Warmii, sprawuje władzę. U boku biskupa
(dyrektora) rezyduje rada doradcza – nauczyciele(rada
pedagogiczna), na Warmii była to Kapituła Katedralna. Biskup wysyła
przedstawiciela Kapituły Katedralnej – wychowawcę klasy by wybrał
miejsce na budowę zamku na Warmii. Wybrane zostało miejsce w
zakolu rzeki Łyny ( rzekę robimy z bibuły) – tu powstaje zamek a wraz
z nim miasto Olsztyn.
4. Budowa zamku Kapituły Katedralnej
Zamek olsztyński: 3 skrzydła, brama, wieża,
1. Czynności porządkowe
2. Prezentacja prac
3. Podsumowanie zajęć

CZYNNOŚCI UCZNIÓW

UWAGI

Dzieci siedzą w kręgu.
Dyskusja kierowana.

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

Budowanie z kartonów.
Wspólne uprzątnięcie miejsca pracy.

PYTANIA KONKURSOWE: Kto wybudował zamek w Olsztynie? Odp.: kapituła katedralna,
Ile metrów ma wieża w zamku olsztyńskim? Odp.: 30 ( można skojarzyć, że jest to 10 piętrowy wieżowiec – łatwiej zapamiętają)

Zał. nr 6.1
Zał. Nr 6.2 zdjęcia

