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Jak wyglądał gród
na Ostrowie Tumskim?
Film polecamy szczególnie klasom 1-3 oraz 4-8 szkoły podstawowej

Podstawa programowa
Film zgodny z podstawą programową dla klas 1-3 szkoły podstawowej
z zakresu: edukacji społecznej; dla 4 kasy szkoły podstawowej
z zakresu: Piastowie. Plemiona słowiańskie i ich warunki życia na
terenie dzisiejszej Polski; dla klas 5-8 szkoły podstawowej z zakresu:
Polska w okresie wczesnopiastowskim

Pytania do �ilmu
• Dlaczego grody i osady powstawały w pobliżu rzek?
• Z czego były zbudowane wały otaczające gród?
• Co znajdowało się w podgrodziu, a co w części książęcej?
• Z jakich materiałów zbudowane były budynki w grodzie?
• Co znajdowało się w pałacu księcia?
• Czym różni się wygląd grodu od wyglądu Waszego miasta?

Jakie elementy są podobne (może jakieś osiedle domków
jednorodzinnych wygląda tak, jak chaty w grodzie)?

• Jakie budynki współcześnie potrzebne są w mieście, żeby
mieszkańcom dobrze się żyło?

Zadanie aktywizujące
Mieszkańcy grodu żyli w zgodzie z przyrodą: budowali chaty
z naturalnych materiałów, czerpali z jej dóbr, a nawet oddawali jej
cześć, ponieważ wierzyli, że strumyki i skupiska kamieni mogą być
miejscami nawiedzanymi przez bóstwa i magiczne istoty.

Wiele współczesnych miast ingeruje w środowisko naturalne,
np. zmieniając bieg rzek, wycinając lasy

i stawiając coraz więcej budowli, nowych ulic i parkingów.
W konsekwencji miasta mają problem ze smogiem,
zanieczyszczeniami, brakiem zieleni. Jak powinno wyglądać miasto
przyjazne środowisku? Jak sprawić, żeby miasto było bardziej zielone,
a powietrze bardziej czyste?

Narysujcie na dużym kartonie okolicę Waszej szkoły. Możecie też
zbudować jej model z materiałów recyklingowych. Przyjrzyjcie się jej
uważnie,= a następnie zadecydujcie, jakie elementy można by do niej
dodać lub w niej zmienić, żeby stała się bardziej przyjazna środowisku.
Może trzeba by posadzić więcej drzew, np. na dachach, założyć lokalny
ogródek warzywny lub wybudować budynki oczyszczające powietrze?
Poszukajcie inspiracji w Internecie – już teraz powstają podobne
rozwiązania na całym świecie.


