Свята і розваги  Позакласна робота

Кам’янець-Подільський —
місто, де оживає історія
Квест для учнів 3-4-х класів

Тетяна КОРОЛЮК, учитель початкових класів,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.

У кожній країні є міста, за якими її знають у всьому світі. Й зовсім
не обов’язково, щоб це була столиця. Так, вирушаючи до Польщі, туристи
часто надають перевагу Кракову. Гості Туреччини відвідують пам’ятки Стамбула. А ті, хто приїздить до Франції, з насолодою гуляють Ніццою. Однією з яскравих візитівок України є Кам’янецьПодільський. І сьогодні автор запрошує всіх охочих пройтися його вулицями і помилуватися
цікавими пам’ятками.

Гру розпочинають у класній кімнаті.
Учитель. Вітаю вас, юні мандрівники! Сьогодні ми
вирушим у мандрівку до одного з найдивовижніших
міст нашої країни. Воно розкинулося серед мальовничих лісів і величних скель над річкою Смотрич. Історія міста розмаїта й цікава, адже в різні часи воно
належало різним державам, що й знайшло відображення в архітектурі, пам’ятниках, площах, назвах вулиць, храмах та інших пам’ятках.
Розповідь педагог супроводжує показом слайдів
або світлин з краєвидами Кам’янця-Подільського.
По завершенні презентації до кімнати заходять троє
дорослих (можливо, хтось із батьків чи вихователі
ГПД) у костюмах колишніх жителів Кам’янця, наприклад литовців, поляків, русинів, вірменів, турків).
Хтось із гостей. Вітаю вас, юні знавці міст. Бачу,
ви зупинили свій вибір на нашому місті. Але чи знаєте,
куди потрапили? Чи роздивилися всі підказки? Якщо
ні, то дам вам завдання, виконавши яке ви зможете
відповісти на запитання.
Учні висловлюють припущення, куди потрапили.
Гість пропонує переконатися у правильності міркувань, переглянувши слайди. На кожному з них у зоб
раженні приховано одну з букв слова “Кам’янець”.
По завершенні перегляду з відшуканих букв діти
складають назву міста і дають відповідь на запитання гостя.
Хтось із гостей. Дякую. У цьому класі дуже спостережливі учні. Сьогодні ми, справді, пройдемося
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старими вуличками Кам’янця, побачимо багато цікавих пам’яток, дізнаємося про людей, чиє життя
і діяльність пов’язані з цим містом. А щоб подорож наша була цікавішою, проведемо її у вигляді
гри-квесту.
Педагог пропонує учням обрати одну з наліпок
з краєвидом Кам’янця. Учні з однаковими наліпками
об’єднуються в одну команду.
Орієнтовні назви команд: “Історики”, “Краєзнавці”,
“Туристи”.

Учитель. Пригадайте, яку гру називають квестом і яких правил слід дотримуватися під час її
проведення.
Вислухавши учнів, педагог вручає кожній команді
конверт із завданнями і маршрутний лист.
Орієнтовний зміст маршрутних листів команд
“Історики”
yy Назвати дату, коли відбувся перший політ на повіт
ряній кулі над територією України.
yy Назвати імена чотирьох молодих князів, що прий
шли на Поділля, та відстань, на якій від майбутнього Кам’янця було збудовано перший замок.
yy Виконуючи присідання, за змістом презентації обрати відповіді на 3 запитання про пам’ятки
Кам’янця.
yy Установити відповідність між назвою об’єкта і його
зображенням.
yy Із зібраних у ході гри пазлів скласти зображення
історичного об’єкта Кам’янця. Назвати його.
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ВІДКРИВАЙМО УКРАЇНУ
разом із журналом “ДЖМІЛЬ”
Мотивувати учнів до пізнання природи, історії та культури України допомагає
розвивальний журнал “Джміль”. Кожен випуск — це скарбничка матеріалів з цікавої
дітям теми з обов’язковим українознавчим компонентом.
yy
yy
yy
yy

Розповіді про унікальні місця України, рослинний і тваринний світ.
Інтерактивні міні-лекції про сучасне мистецтво і твори народних майстрів.
Настільні ігри, присвячені історичним пам’яткам України.
Уявні мандрівки до самобутніх куточків нашої Батьківщини, де зародилися
унікальні види розпису: с. Петриківки (2019, № 3); Яворівщини (2018, № 12);
Косівщини (2018, № 10); смт Опішні (2018, № 7-8); с. Самчики (2016, № 2).
За публікаціями журналу можна організувати
такі види діяльності:
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спільне чи самостійне читання;
бесіди, обмін враженнями;
створення колажів і стіннівок за змістом прочитаного;
проекти;
індивідуальну роботу з обдарованими учнями;
свята або інші позакласні заходи.

Для організації групової роботи в класі й самостійного
читання вдома запропонуйте батькам учнів
передплатити журнал “Джміль” на весь клас.
Варіанти вигідної передплати обирайте на сайті:
jmil.com.ua/peredplata

Цікавих уроків і захопливого дозвілля!

Тематичні випуски
“Україна — це Європа” (2018, № 7-8)
“Моя Україна” (2015, № 1)
“Славні козаки” (2015, № 4)
Придбати можна в редакції.
Звертайтесь за телефонами:
(044) 486-13-32, (067) 504-50-22
Відправляйте заявки на адресу:
books@dvsvit.com.ua

