Interaktivní vycházky o Karlu IV.
Pracovní listy a nabídka navazujících aktivit do hodiny
Naváží na to, co probíráte s dětmi ve třídě – přizpůsobí se Vašim potřebám

Vycházky uplatňují metody kritického myšlení a konstruktivistické pedagogiky obecně.
Využívají mezipředmětové vztahy, osobnostně-sociální výchovu, filosofii pro děti.
Cestují časem, učí hrou a prožitkem. Aktivní jsou děti a to po celou dobu vycházky!
1.

Vycházka za Novým Městem pražským – červen
standardní délka: 3 hodiny, cena 55,-Kč/žák

Standardní výstup - žák:
– vyhledává v mapě, zakresluje, sleduje a navrhuje trasu
– orientuje se v půdorysu, plánku, mapě
– hledá argumenty pro život na vsi X ve městě
– vnímá viditelné architektonické rozdíly Nového a Starého Města (porovnává, měří, odhaduje, ověřuje)
– ví, co jsou cechy
– popíše význam založeného Nového Města
– zná klíčová místa Nového Města (náměstí, kostely, radnice)
– přiřadí k tehdejším řemeslům vhodné nástroje a suroviny
– zná část textu zakládací listiny, zkusí si zprávu šířit tehdejšími prostředky
– z úryvku novinového článku vybere podstatné informace
– zná obsah legendy o kostelu Karlov
– rozpozná prvky tehdejší gotické architektury
2.

Vycházka za Karlem IV. a jeho korunovací – červen
standardní délka: 3 hodiny, cena 55,-Kč/žák

standardní výstup – žák:
– ví, jak vypadal Karel IV., co nosil, co dělal, co jedl
– uvědomuje si význam aktivit Karla IV. pro rozkvět naší země
– vyhledává v mapě, zakresluje, sleduje a navrhuje trasu
– zná klíčová místa královské korunovační cesty a umí k nim říct další informace (Králův Dvůr, Prašná brána,
Staroměstské nám., Karlův most, Malostranské nám., Loreta, chrám sv. Víta)
– rozpozná prvky tehdejší gotické architektury
– zná legendu o stavbě Karlova mostu
– orientuje se v půdorysu, plánku, mapě
– orientuje se v plánku katedrály sv. Víta (vyhledá Korunní komoru)
– vyzkouší si otevření korunní komory s klíčovými osobnostmi a jejich klíči
– ví, jak vypadají korunovační klenoty
– má představu o průběhu slavnostního ceremoniálu
– skládá pojmový dort a argumentuje: Jaký byl český král?

Objednávky na tel: 608 212 603 nebo
www.hrouzavylohou.cz

info@hrouzavylohou.cz
www.facebook.cz/zavylohou

Za výlohou, z. s.

