OŚRODEK TEMATYCZNY: Warmia – region w którym mieszkam.
TEMAT ZAJĘD: Miasta Warmii. Lidzbark Warmioski
CEL OGÓLNY: Popularyzacja wiedzy na temat Warmii, budowanie więzi z regionem.
CELE SZCZEGÓŁOWE: uczeo:
- wskazuje na mapie Lidzbark Warmioski,
- wie, że zamek w Lidzbarku był własnością biskupów warmioskich,
- zna herb Lidzbarka Warmioskiego i Warmii
- zna legendę o zamku w Lidzbarku
METODY:
- słowne-rozmowa kierowana, pogadanka,
-oglądowe- pokaz, obserwacja,
-praktycznego działania
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: mapa regionu, zdjęcia Lidzbarka Warmioskiego, herbu Warmii i Lidzbarka, przykładowe portrety biskupów warmioskich, szary papier pakowy,
nożyczki, klej, bibuła, złoty spray
CZAS: 60 minut
MIEJSCE: sala wyposażona w stoliki i krzesełka

PRZEBIEG ZAJĘD

CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA

CZYNNOŚCI UCZNIÓW

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

Dzieci siedzą w kręgu.

1. Opowiadanie na temat Lidzbarka Warmioskiego, najważniejsze rzeczy:
- Lidzbark Warmioski od 1350 r. do XIX wieku był stolicą Warmii i dawniej jej największym miastem.
Miasto było centrum wiary i kultury w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, często dlatego też nazywano
je Perłą Warmii. Przez długi czas było pod panowaniem biskupów warmioskich. Był to też znaczny
ośrodek gospodarczy ustępujący swym znaczeniem na Warmii tylko Braniewu.
- zamek biskupów warmioskich wraz z przedzamczem, bastionem i basztą – Jeden z najcenniejszych
zabytków w Polsce. Jest najlepiej zachowaną budowlą na ziemiach byłego paostwa zakonnego, chod
nigdy bezpośrednio nie znalazł się we władaniu Krzyżaków. Bryłę zamku w narożu północno-wschodnim
zdobi wieża wysoka – stołp, a w pozostałych narożach wieżyczki na konsolach. Dziedziniec lidzbarskiego
zamku ze względu na krużganki przypomina dziedziniec Królewskiego Zamku na Wawelu. Na zamku
przebywały znamienite osoby: Mikołaj Kopernik, papież Pius II, Jan Dantyszek, Ignacy Krasicki, Stanisław
Hozjusz, Marcin Kromer, Jan Olbracht Waza, Adam Stanisław Grabowski, Karol XIII, Napoleon Bonaparte
i wielu innych.
- herbem Lidzbarka jest baranek, dawniej herb Warmii (baranek na czerwonym tle)
- w wielkim refektarzu (jadalni) znajdują się herby biskupów warmioskich od Anzelma, pierwszego
biskupa (1250), do Wojciecha Ziemby, arcybiskupa do dnia dzisiejszego
- w Sali obrad - kapitularzu portrety biskupów, w tym Anzelma
2. Głośne czytanie : Legenda o zamku w Lidzbarku. Irena Kwintowa
3. Portrety przyszłych sławnych ludzi: z szarego papieru pakowego tworzymy obraz z otworem w który
dzieci mogą włożyd głowę – 1 papier na parę, możemy usztywnid kartonową ramą i robid zdjęcia.
1. Czynności porządkowe
2. Prezentacja pracy
3. Podsumowanie zajęd

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

CZĘŚD
KOOCO
WA, ok.
15 min

CZĘŚD GŁÓWNA, ok. 30 min

CZĘŚD
WSTĘPNA,
ok. 15 min

CZĘŚD
ZAJĘC,
CZAS

PYTANIA KONKURSOWE: Jakie zwierzę występuje w herbie Warmii i Lidzbarka Warmioskiego. Odp.: Baranek

Dzieci ozdabiają swoje portrety za
pomocą bibuły i farb. Obraz
powinien byd jak najbardziej
przestrzenny
Wspólne uprzątnięcie miejsca
pracy.
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