Oferta szkoleń z historii regionu przeznaczona dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.
1. Temat: Co o polskim hymnie, godle,
Wielkopolski?

fladze i herbie Poznania mówią zabytki stolicy

Orientacyjny czas szkolenia: 4-5 godzin

Trasa wycieczki:
1. Wzgórze św. Wojciecha i Krypta Zasłużonych Wielkopolan
2. Zamek Przemysła
Prezentacja multimedialna w podziemiach klasztoru Ojców Franciszkanów: Makieta Grodu
Pierwszych Piastów
3. Wielkopolskie Muzeum Wojskowe- wykład
Przerwa obiadowa
4. Ratusz na Starym Rynku
Cel główny
poznanie
związku
poznańskich
zabytków
z okolicznościami powstania hymnu, flagi, godła
Polski oraz herbu miasta
Cele operacyjne
• poznanie związku postaci pochowanych
w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan na
Wzgórzu Św. Wojciecha z polskimi symbolami
narodowymi
• zapoznanie z sylwetką Przemysła II,
uważanego za
twórcę naszego godła
narodowego
• zapoznanie z podstawowymi wiadomościami
z weksylologii
Metody
• wycieczka tematyczna - spacer po Poznaniu z
uwzględnieniem obiektów z wizerunkiem orła
i herbem Poznania
• wykład w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym
dotyczący weksylologii
• praca zespołowa i indywidualna
Orientacyjny koszt wycieczki:
Grupa do 20 osób - oprowadzanie 4-5 godzin: 160-185 zł
Bilety wstępu - Makieta Grodu Pierwszych Piastów bilet normalny 14 zł/os.
Wykład w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym ok. 40zł + bilety wstępu 7zł/os.
Obiad regionalny np : pyry z gzikiem, żurek w chlebie 20zł/os.
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Oferta szkoleń z historii regionu przeznaczona dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.
2. Temat: Święty Marcin i rogale, Stary Marych, kościół farny, ratusz, hejnał
czyli poznańskie tradycje, specjały i perełki architektury.

i koziołki

Orientacyjny czas szkolenia: 5-6 godzin

Trasa wycieczki :
1. Kościół św. Marcina
2. Przejście pod Pomnik Starego Marycha
3. Kolegiata farna
Obiad regionalny
4. Ratusz na Starym Rynku
5. Rogalowe Muzeum
Cel główny
poznanie poznańskich tradycji,
specjałów kulinarnych, obiektów
wyróżniających
Poznań
w
Wielkopolsce i w całej Polsce

Cele operacyjne
• zapoznanie się z miejscem, gdzie znajdowała się osada św. Marcin i jej patronem
• poznanie podstawowych zwrotów gwary poznańskiej i obejrzenie pomnika Starego
Marycha - symbolu gwary poznańskiej
• zwiedzenie kościoła farnego, poznańskiej perły architektury barokowej, i miejsca
cyklicznych koncertów organowych oraz festynu farnego pod nazwą "Warkocz Magdaleny"
związanego z patronką tego kościoła
• degustacja regionalnych potraw
• poznanie historii i funkcji Ratusza - najpiękniejszego zabytku renesansowego
• poznanie historii poznańskich koziołków i hejnału
• wizyta w Rogalowym Muzeum
Orientacyjny koszt wycieczki:
Grupa do 20 osób - oprowadzanie 5-6 godzin: 180-225 zł.
Bilety wstępu - Rogalowe Muzeum 14 zł/os.
Obiad regionalny np : pyry z gzikiem, żurek w chlebie około 20zł/os.
*Możliwość zorganizowania warsztatów tematycznych dla dzieci przedszkolnych.
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