OŚRODEK TEMATYCZNY: Warmia – region w którym mieszkam.
TEMAT ZAJĘĆ: Zabytki Olsztyna. Katedra
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
CELE SZCZEGÓŁOWE: uczeń:
‐ wie co to jest katedra
‐ gdzie znajduje się katedra w Olsztynie
‐ wie, że gotyk jest stylem w architekturze
‐ zna pojęcia łuk ostry, witraż, kolumna, sklepienie
METODY:
‐ słowne‐rozmowa kierowana, praca z tekstem, pogadanka,
‐oglądowe‐ pokaz, obserwacja,
‐praktycznego działania
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zdjęcia, ilustracje katedry olsztyńskiej oraz innych przykładów gotyku( zamek olsztyński to również gotyk), O świeczniku z rogami jelenia. M.Zientara‐
Malewska, rurki z gazet, taśma klejąca, farbki witrażowe, koszulki A4

CZAS: 60 minut
MIEJSCE: sala wyposażona w stoliki i krzesełka

PRZEBIEG ZAJĘĆ

CZĘŚĆ
KOŃCOWA
, ok. 15

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. Głośne czytanie: O świeczniku z rogami jelenia.
M.Zientara‐ Malewska.
2. Katedra – prezentacja zdjęć, rozmowa na temat
katedry, pytania problemowe: czy widziałeś katedrę,
gdzie się znajduje, czy widziałeś świecznik z rogów
jelenia( prawa nawa, zaraz przy wejściu), czym różni się
katedra od kościoła, z czego zbudowana jest katedra,
co to jest sklepienie, organy, ołtarz, co to jest nawa, co
to są kolumny, witraże.
3. Elementy architektury gotyckiej w zestawieniu do
architektury romańskiej
4. Pojęcia kluczowe:
‐ sklepienie oraz sklepienie kryształowe, sieciowe,
‐ łuk ostry , portal wejściowy
‐ sterczyny
5. Konstrukcje z papierowych rurek i witraże wykonane
farbkami

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

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

Wspólne uprzątnięcie miejsca pracy.

UWAGI

Katedra – kościół biskupi, sama nazwa
wywodzi się od tronu biskupiego –
krzesła skąd biskup naucza
Zał. 7.1, 7.2

Konstrukcje z gazetowych rurek: sześciany do
ustawiania na sobie, łuki, wszystko sklejamy
taśmą klejącą. Witraże – farbki witrażowe

KONKURSOWE: Co to jest witraż? Odp.: Ozdoba okna – kolorowe szkła umieszczone w ołowianej ramce.

Rurki trzeba wykonać wcześniej,
gazetę najlepiej typu „olsztyńska”
skręcamy ciasno i zaklejamy taśmą
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