OŚRODEK TEMATYCZNY: Warmia – region w którym mieszkam.
TEMAT ZAJĘĆ: Zabytki Olsztyna. Ratusz
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
CELE SZCZEGÓŁOWE: uczeń:
‐ wie co to jest ratusz
‐ wie jakie funkcje spełnia ratusz
‐ gdzie znajduje się stary i nowy ratusz w Olsztynie,
‐ zna pojęcie zegar słoneczny, zegar tarczowy
METODY:
‐ słowne‐rozmowa kierowana, praca z tekstem, pogadanka,
‐oglądowe‐ pokaz, obserwacja,
‐praktycznego działania
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: zdjęcia, ilustracje ratusza starego i nowego, papierowe talerzyki, tektura do wykonania wskazówek, wycinanki, nożyczki, pinezki do umocowania
wskazówek , klej
CZAS: 60 minut
MIEJSCE: sala wyposażona w stoliki i krzesełka
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CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI UCZNIÓW

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

Dzieci siedzą w kręgu.

1. Krótkie opowiadanie na temat ratusza, pojęcia kluczowe:
Stary ratusz:
‐ budynek w części nieotynkowanej – gotycki, część otynkowana pochodzi z XIX wieku
‐ wybudowany po roku 1500 ( większość źródeł twierdzi, że w wieku XIV, przeczy temu
obecność oślego łuku – charakterystycznego dla późnego gotyku),
‐ ozdobne łuki – łuki ośle ( zał.8.1)
‐ duże okna z szybkami gomółkowymi ( małe, okrągłe szybki w oprawie ołowianej – jak
witraż )
‐ zegary słoneczne,
‐ funkcje: siedziba burmistrza, sala posiedzeń rady miasta –I piętro, na parterze hala
targowa
‐ w chwili obecnej – siedziba Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
Nowy ratusz:
‐ wybudowany na początku XX wieku,
‐ siedziba Urzędu Miasta Olsztyn i Prezydenta Miasta Olsztyn,
‐ trzy skrzydła, wieża ratuszowa – 3 zegary,
‐ od strony ul. 1 maja, pomiędzy oknami Sali posiedzeń, rzeźby cnót obywatelskich
:Sprawiedliwości, Mądrości, Piękna, Siły i Pilności.
2. Zegary ‐ praca plastyczna
1. Czynności porządkowe
2. Prezentacja pracy
3. Podsumowanie zajęć

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

PYTANIA KONKURSOWE: Co to jest ośli grzbiet ? Odp.: dekoracyjny łuk w architekturze.
Ile ratuszy jest w Olsztynie? Odp.: 2 – stary i nowy.

Wykonanie zegarów: papierowe talerzyki –
dekorowanie tarcz wycinankami,
Wspólne uprzątnięcie miejsca pracy.

UWAGI

Zał. 8.1,
Zał. 8.2 ‐ zdjęcia

