4. Poznaj flagę, godło i herb

TEMATY NA CAŁY ROK:

Warsztaty te łączą historię oraz zajęcia plastyczne. Dzieci poznają sens posługiwania się flagą i dowiedzą się czym jest godło, herb i barwy narodowe.
Uczniowie dowiedzą się także kto mógł posługiwać się herbem i czy taki
przywilej ma również miasto Warka. Na zakończenie zajęć dzieci same
zaprojektują herb!

1. Poznaj historię, poznaj muzeum

5. Poznaj pana Kazimierza

Są to zajęcia wprowadzające, których
celem jest przybliżenie uczniom takich
pojęć jak: przeszłość, historia, legenda,
eksponat, zabytek, muzeum itp.

Lekcja ma za zadanie przybliżyć postać patrona muzeum. Uczestnicy dzięki
eksponatom wyobrażają sobie Kazimierza Pułaskiego oraz otoczenie w jakim
mógł przebywać. Poznają historię tego niezwykłego człowieka i czasy w których
żył. Dla utrwalenia wiadomości dzieci rozwiązują rebusy i kolorują kolorowanki.

2. Poznaj życie w dawnych czasach

6. Poznaj bohaterów

Uczniowie dowiadują się skąd się wzięły
miasta i czym się różnią od wsi. Dzieci
dowiedzą się jak kiedyś się ubierali
mieszkańcy wsi i miast? Czym się
zajmowali i interesowali. Pracownicy
Muzeum pomogą znaleźć dzieciom
odpowiedź m.in. na pytanie: po co
powstawały miasta i w jaki sposób
przywożono niegdyś do Warki towary i
produkty? Poznają pojęcia typu: rynek,
targ, jarmark, rzemieślnik.

Kazimierz Pułaski to nie jedyny bohater związany z Warką. Na lekcji muzealnej
poznamy innych bohaterów związanych z Warką: Stefana Czarnieckiego, Piotra
Wysockiego, Władysława Kononowicza. Uczniowie poznają zjawisko przemijania
czasu i zmieniających się okresów historycznych. Na podstawie obrazów potrafią
ocenić, kto z bohaterów związanych z Warką żył w zamierzchłej przeszłości, a kto
w nieco bliższych nam czasach.
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3. Poznaj rycerzy
Kto to taki rycerz? W co się ubierał i czym
się zajmował? Na te i inne pytania
uczniowie znajdą odpowiedź z pomocą
gier i zabaw. Na zajęciach nie zabraknie
również pewnego przedmiotu, którym
rycerz doskonale władał. Wspólnie
poznamy również historię rycerza, którego
pochowano pod jednym z wareckich
kościołów. Zajęcia mają za zadanie pogłębienie wyobraźni, przy jednoczesnym
poznawaniu przeszłość m.in. Warki i jej
okolic.

7. Poznaj pomniki swojego miasta
Po co i komu stawiamy pomniki? Temat ten stanowi rozwinięcie wcześniejszych
ematów. Dzieci, podzielone na grupy, podejmują wyzwanie odnalezienia
wareckich pomników na specjalnie do tego przygotowanej grze planszowej.
Edukacja poprzez zabawę? To jest to!
8. Poznaj tajemnice winiarskiego parku
Muzealna lekcja w plenerze? Czemu nie! Wędrując po winiarskim parku dzieci
poznają jego niezwykłe tajemnice. A troszkę ich jest. Zastanawialiście się kiedyś
czy pod parkiem ciągną się dawne tunele? A jeśli tak to kogo w nich można było
spotkać? Jaki sekret skrywa ulokowana w parku kapliczka z figurą Matki Boskiej i
czemu na jednym z parkowych drzew wyrzeźbiono Jezusa Chrystusa, a na innych
znajdują się malowane farbą znaki? Chcesz poznać skrywane od dziesięcioleci
pośród parkowych drzew sekrety? Zapraszamy na lekcje!
9. Opowiedz o swoim mieście!
Jest to podsumowanie cyklu w formie warsztatów plastycznych. Uczniowie
wykonują podczas nich kartki pocztowe, przedstawiające to co najlepsze
w Warce. Kartki te wezmą udział w konkursie. Zwycięska karta zostanie wydana
drukiem i będzie stanowiła znakomitą pamiątkę dla gości z Polski i zagranicy
odwiedzających Warkę!
www.muzeumpulaski.pl
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