OŚRODEK TEMATYCZNY: Warmia – region w którym mieszkam.
TEMAT ZAJĘD: Postacie regionu. Ignacy Krasicki
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
CELE SZCZEGÓŁOWE: uczeo wie:
- kim był Ignacy Krasicki (poeta , prozaik oraz biskup warmioski, otrzymał tytuł książęcy)
- zna przykładową twórczośd pisarza,
- tworzył i mieszkał w Lidzbarku Warmioskim,
- zna podstawowe cechy bajki,
- wie co to jest morał.
METODY:
- słowne-rozmowa kierowana, pogadanka,
-oglądowe- pokaz, obserwacja,
-praktycznego działania
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Bajki Ignacego Krasickiego, zdjęcia poety oraz zamku w Lidzbarku Warmioskim, patyczki do szaszłyków, bibuła, plastelina, klej, nożyczki, gotowe
figurki do zdobienia,
CZAS: 60 minut
MIEJSCE: sala wyposażona w stoliki i krzesełka

PRZEBIEG ZAJĘD

CZĘŚD
WSTĘPNA,
ok. 10 min

CZĘŚD
ZAJĘC,
CZAS

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

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

CZĘŚD
KOOCOWA,
ok. 10 min

CZĘŚD GŁÓWNA, ok. 40 min

1. Postad Ignacego Krasickiego : ur. 3 lutego 1735 w Dubiecku, zm. 14 marca 1801 w Berlinie – biskup
warmioski od 1766. Jeden z głównych przedstawicieli polskiego oświecenia. Nazywany „księciem poetów
polskich”. Jako biskup warmioski z rozmachem urządzał swoje rezydencje w Lidzbarku Warmioskim i
Smolajnach. Z racji pełnionej funkcji zasiadał w Senacie Rzeczypospolitej. Tworzył głównie satyry i
poematy heroikomiczne. Najtrwalszym pomnikiem literackim oświecenia są Bajki. Osadzone w
europejskiej tradycji gatunku są niedoścignione w swym artystycznym pięknie

CZYNNOŚCI UCZNIÓW

Dzieci siedzą w kręgu.

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

Bajki , pytania problemowe : bajki są krótkie czy długie?, czy mogą byd napisane wierszem? Jakie postacie
występują w bajkach? Jakie fikcyjne postacie mogą byd bohaterami bajek? Czy bajki czegoś uczą? Czego?
Jakie cechy charakterystyczne mają zwierzęta ? Czy bajki ilustrują rzeczywistośd? Jak nazywa się mądrośd
zawarta w bajce?
2. Głośne czytanie: Do dzieci, Dzieci i żaby, Kruk i lis, Szczur i kot, Mysz i kot, omówienie bajek
3. Tworzenie postaci kukiełkowych
teatrzyk kukiełkowy ilustrujący wybraną bajkę lub bajka wymyślona przez dzieci ale z morałem.

1. Czynności porządkowe
2. Prezentacja prac
3. Podsumowanie zajęd

PYTANIA KONKURSOWE: Co, między innymi pisał Ignacy Krasicki? Odp.: Bajki.

UWAGI

Każde z dzieci tworzy
wybraną postad.

Wspólne uprzątnięcie
miejsca pracy, omówienie
ilustracji.

Zał. 17.1 i
17.2

