ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
Witam wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej. W miesiącu marcu
realizowalibyśmy zajęcia dotyczące tematyki związanej z Malborkiem – naszym miastem.
W związku z tym przedstawiam Wam kilka propozycji związanych z tym tematem.
1. Każdy rycerz miał herb. Możecie wykonać „Słomki na rycerskie przyjęcie” (przacież w naszym
zamku mieszkali rycerze). Wystarczy z kartki, z bloku technicznego wyciąć kształt tarczy o
wymiarach: 5 cm szerokość i 6 cm wysokość. Ozdobić dowolnie, na przykład pisząc na tarczy
imię uczestnika przyjęcia, a następnie za pomocą taśmy klejącej przymocować tarczę do
słomki. Gotowe! Zdjęcie słomki zamieszczam pod artykułem.
2. Zapraszam Was także do „podrózy” po mapie Malborka. Można wyszukać interesujące Was
ulice i ciekawe miejsca, można odnaleźć drogę ze szkoły do domu. Jeśli nie posiadacie planu
miasta
w
wersji
papierowej
skorzystajcie
ze
strony
http://www.mapaonline.pl/mapa,Malbork.html
3. Piękny jest nasz zamek, spróbujcie go namalować wykorzystując do tego celu pastele olejne.
Aby obejrzeć zdjęcia zamku wystarczy w wyszukiwarce google wpisać zamek w Malborku, a
potem kliknąć w zakładkę grafika. Zachęcam też do projektowania zamków, w których
chcielibyście zamieszkać – zamków marzeń.
4. Jak
wiele
miast,
Malbork
również
posiada
herb,
zapraszam
na
stronę
https://pl.wikipedia.org/wiki/Herb_Malborka – spróbujcie go odwzorować.
5. Rycerze musieli być bardzo sprawni i mieć „celne oko”. Zróbcie w najprostszy sposób armatni
pocisk, to znaczy pogniećcie starą gazetę formując z niej kulę (przy okazji rozładujecie
negatywne emocje, jeśli akurat macie zły humor) i starajcie się nią trafić, na przykład do
kartonu po butach, z różnej odległości. Powodzenia! Możecie także do kredki przywiązać
wełnę, a potem jak najszybciej nawinąć ją na kredkę. Ponadto rozrzućcie na podłodze orzechy
włoskie a potem pstrykajac w jeden starajcie się trafić w kolejny. Następnie zbudujcie bramę
zamkową z klocków i umieście w niej piłeczkę pinpongową rzucając nią lub tocząc po
podłodze . To będą Wasze rycerskie zabawy. A może trochę potańczycie???????
Zapraszam do obejrzenia rycerskich zabaw i średniowiecznych tańców na stronach
https://www.youtube.com/watch?v=4MEp_-PPAwI
https://www.youtube.com/watch?v=W02X0TXoQyg
https://www.youtube.com/watch?v=3JVENX0Im1E
6. Na koniec rozwiążcie quiz wiedzy o Malborku.
W jakim województwie leży Malbork:
a) w kujawsko-pomorskim
b) w warmińsko-mazurskim
c ) w pomorskim
Nad jaką rzeką leży Malbork:
a) nad Nogatem
b) nad Wisłą
c) nad Odrą
Co jest najbardziej znanym zabytkiem Malborka:
a) ratusz
b) zamek
c) pałac
Przy jakiej ulicy znajduje się nasza szkoła
a) Nowowiejskiego
b) Al. Rodła
c ) Al. Wojska Polskiego
Kto zbudował malborski zamek:
a) Krzyżacy
b) templariusze
c) joannici
Pozdrawiam. Życzę zdrowia. Nauczycielka świetlicy K.Ś.

