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Poznań - Wolność / Niepodległość / Współpraca
Typ: Tematyczna
Typ: Edukacyjna
Rodzaj: Szkolna
Cena: (zł/osobę) Do ustalenia.
Ilość dni: 1
Termin: Termin do ustalenia

Zajęcia edukacyjne polecane na obchody 100.rocznicy odzyskania niepodległości.
Tematyka zajęć dotyczy współczesnego rozumienia przez młodzież i dzieci pojęć - niepodległość, patriotyzm, współpraca,
obywatelskość
Brama Poznania - intereaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego zlokalizowanego w najstarszej części miasta
Zajęcia do wyboru:
Opowiem ci o wolności - klasy I - III szkoły podstawowej
Superbohaterka - klasy IV -VI szkoły podstawowej
Koniecznie - Społecznie - klasy VII szkoły podstawowej, II i III gimnazjum
Dzień I
Wyjazd z miejsca zamieszkania godz. 7.30
Przejazd do Poznania.
Wejście Brama Poznań - zajęcia edukacyjne grupa I godz. 9.30, wejście na ekspozycję z audio przewodnikiem grupa II godz.9.45
Zajęcia edukacyjne : Superbohaterka
Etap edukacji: klasa IV - VI szkoły podstawowej
Temat Zabór pruski, praca u podstaw, postać Anieli Tułodzieckiej i działalności towarzystwa ,, Warta " gry fabularne
Cel : przybliżenie postawy patriotycznej w czasach zaborów i współcześnie, rozwijanie kreatywności.
Metody i formy : uważne słuchanie, karta pamięci, praca kreatywna, prezentacja prac, praca indywidualna i w grupach
Czas trwania : 75 min.
Miejsce zajęć : sala warsztatowa
Ekspozycje Bramy Poznania to multimedialna opowieść o historii i dziedzictwie Ostrowa Tumskiego
Cztery sale tematyczne:
Gród, Woda, Złoto, Witraż
Spotkanie z przewodnikiem - Detektywi Historii
Uczniowie wcielają się w detektywów i sami za pomocą zadań odkrywają tajemnicę Poznania. W takiej wycieczce przewodnik zamiast
być narratorem staje się animatorem. Używane są rekwizyty związane z dawnym miejscem. Dla przykładu, przy pręgierzu miejskim ;
miejscu, gdzie kat miejski wymierzał kary, pokazujemy narzędzia pracy kata,a detektywi odgadują, do czego dane przedmioty służyły.
Obiekty na trasie:
Katedra Ostrów Tumski
Stary Rynek z renesansowym ratuszem
Fara Poznańska i dawny kompleks Jezuitów
Zamek Królewski ( Przemysła)
Obiad
Czas wolny dla grupy
Powrót do miejsca zamieszkania
Cena wycieczki zawiera:
# transport autokarowy
# opieka pilota, przewodnika
# zwiedzanie ekspozycji w Centrum Historii (podział na dwie grupy do 25 osób)
# zajęcia edukacyjne ( dwie grupy po 25 osób)
# opłata przewodnika w Poznaniu - wycieczka Detektywi Historii
# obiad
# ubezpieczenie NNW
Kalkulacja 50 osób, opiekunowie gratis
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