Gra miejska „Stan Wojenny”
Organizator:

Śląskie Centrum Wolności i
Solidarności
ul. Wincentego Pola 65

Uczestnicy:

uczniowie klas 4–6 szkół
podstawowych

Miejsce:

Park Kościuszki w Katowicach

Terminy:

wrzesień, październik, kwiecień, maj, czerwiec

Cel:


Uczestnicy poznają podstawowe pojęcia dotyczące wprowadzenia stanu
wojennego, strajku na Kopalni „Wujek” oraz życia codziennego podczas stanu
wojennego;



zdobyta wiedza zostanie sprawdzona i utrwalona poprzez realizację kolejnych
zadań w czasie gry;



uczestnicy przećwiczą umiejętności dedukcji, kojarzenia faktów oraz
wyciągania wniosków rozwiązując zadania i łamigłówki dostosowane do
wieku graczy

Metody:

wykład, gra miejska [podchody, szyfrowanie, krzyżówki, układanki na

czas, wyścig, gra w klasy, zgadywanki, rebusy, rymowanki]
Zadania:

Klasa dzieli się na drużyny

około 5–osobowe (nie więcej niż 5 osób w
drużynie, ale w danej klasie każda drużyna
musi mieć możliwie jednakową ilość osób) i
w takiej formie uczniowie rozwiązują
zadania na czas rywalizując między
drużynami. Klasa porusza się wspólnie do
odpowiednich punktów gry, których jest
około 7. Uczniowie rozwiązują zadania i rywalizują między grupami o zwycięstwo,
które uzyskać można dzięki rozwiązaniu zadania prawidłowo i w jak najkrótszym

czasie. Podczas każdego zadania drużyny uzyskują punkty zapisywane i sprawdzane
przez nauczycieli. W zależności od ilości drużyn w danej klasie drużyny uzyskują
punkty za prawidłowo rozwiązane zadania. Przykładowo: Jest 5 drużyn w klasie, za
najszybsze rozwiązanie jednego zadania zwycięska drużyna uzyskuje 5 punktów,
kolejna 4, następna 3, i tak w każdym punkcie gry. Pod koniec gry punkty sumuje się
za wszystkie zadania i wyłoniona zostaje zwycięska drużyna z danej klasy.
Opis gry:

Gra przygotowana została

przez pracownika Śląskiego Centrum
Wolności i Solidarności zajmującego się
sprawami merytoryczno-edukacyjnymi o
wykształceniu historycznym i była
współtworzona i zaakceptowana przez
pedagoga szkolnego. Dedykowana jest
dla uczniów klas 4 – 6 szkół
podstawowych.
Gra miejska „Stan wojenny” to
niepowtarzalna okazja do zdobycia lub
poszerzenia wiedzy na temat
tragicznych wydarzeń w Kopalni „Wujek” oraz do zapoznania się z wydarzeniami,
które miały miejsce w pierwszych dniach stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Gra
dzięki nieskomplikowanym zasadom i wyjątkowo przystępnej formie jest prosta dla
uczniów, którzy szybko poprzez zabawę zapamiętują przedstawiony materiał. Gra
miejska ma miejsce w Parku Kościuszki przy Pomniku Tadeusza Kościuszki, co jest
miejscem wyjątkowo bezpiecznym, oddalonym w znaczny sposób od ulicy i zgiełku
miasta. Co więcej cała zabawa odbywa się w zasięgu wzroku nauczyciela, który ma
stały kontakt z uczniami.
Zapisy:

Zapisy u Sabiny Raudner pod nr tel. 609 162 185 lub 32 601 21 08
bądź mailowo: sabina.raudner@scwis.pl

