„DO-MALOWANKI HISTORYCZNE”
SCENARIUSZ WARSZTATÓW DLA DZIECI

1. Warsztaty plastyczne dla dzieci przedstawiające sylwetki osób związanych z Poznaniem, których
działalność wzbogaciły życie miasta.
Na podstawie publikacji M. Rausch i A. Kieliszewskiej „Do-malowanki historyczne”
Wiek uczestników: 6-10 lat
Czas trwania: 60-90 min
2. Cel warsztatów:








zainteresowanie lokalną historią dzieci i ich aktywizacja do pogłębiania swojej wiedzy
dotyczącej wybitnych postaci związanych z obszarem Wielkopolski oraz ich zasług wniesionych
w historię, kulturę i naukę regionu, a także Polski,
pokazanie bogatych tradycji regionu,
zwrócenie uwagi na lokalnych patriotów i wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie, którzy
są cennym źródłem postaw i wzorców do naśladowania,
kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci,
poszerzenie wiedzy o kulturze lokalnej i dziejach regionu oraz ich związkach z kulturą
narodową,
poznanie ważnych wydarzeń historycznych kształtujących losy miasta.

3. Omawiane postacie: Cyryl Ratajski, Stanisław Taczak, Henryk Zygalski, Ireneusz Wierzejewski,
Heliodor Święcicki, Adam Glapa, Kazimierz Nowak, Arkady Fiedler, Wanda Błeńska, Józef Kostrzewski,
Stefan Stuligrosz, Feliks Nowowiejski, Kazimiera Iłłakowiczówna, Olga Sławska-Błeńska, Krzysztof
Skubiszewski, Maria Paradowska.
4. Przebieg warsztatów:


Na zajęcia należy wydrukować plansze z postaciami zawarte w bezpłatnej publikacji „Domalowanki historyczne” umieszczonej na stronie wmposnania.pl. Z 16 postaci należy wybrać
maksymalnie 4, co pozwoli na najbardziej efektywne wykorzystanie czasu zajęć i pozwoli
dzieciom na swobodną pracę.



Plansze należy rozdać dzieciom nie zdradzając tożsamości bohaterów kart. Poprzez pytania
pomocnicze zawarte na planszach, dzieci wspólnymi siłami mają zastanowić się kim dana
postać może być? Czym może się zajmować? Jaki zawód wykonuje oraz jakie otoczenie wokół
niej się znajduje?



Następnie

dzieci

wykonują

własne

prace

stosując

wybrane

techniki

plastyczne

i wykorzystując przygotowane materiały.


Po każdej wykonanej pracy dzieci omawiają swoją pomysły. Na koniec opiekun zajęć wyjawia
kim dana postać jest i przedstawia jej krótką notkę biograficzną zawartą w kolorowance.

5. Materiały wykorzystane w czasie zajęć: kolorowanka „Do-malowanki historyczne” pobrana ze strony
wmposnania.pl, plansze z postaciami wydrukowane w większym formacie, kredki, mazaki, bloki
kolorowych kartek, bibuła, plastelina, farby.

