УМОВИ
міських тематичних краєзнавчих ігор-конкурсів
«Музей – школі: разом навчатись цікавіше»
Мета та завдання
Міські тематичні ігри-конкурси «Музей – школі: разом навчатись
цікавіше» започатковані з метою підвищення національної свідомості та
патріотизму юних киян; всебічного залучення дітей та підлітків міста Києва до
активної діяльності з вивчення історії та культури рідного краю, активізації
інтелектуально-пізнавальної
діяльності;
виховання
любові,
поваги,
шанобливого ставлення до національного надбання; сприяння пізнавальній
діяльності дітей.
Завданнями гри-конкурсу є:
- створення умов для реалізації державних програм з духовного та
національно-патріотичного виховання підростаючого покоління;
- розробка та запровадження нових форм краєзнавчої роботи у місті;
- активізація пошукової та дослідницької роботи молоді, яка сприяє
всебічному розвитку особистості, допомагає образному сприйняттю
життєвих подій і явищ;
- пробудження цікавості молоді до історії свого роду, міста, країни;
- закріплення та поглиблення базових знань з шкільної програми;
- розвиток духовності юних киян;
- організація корисного дозвілля та активного відпочинку, виховання
позитивних, моральних і вольових якостей;
- стимулювання розвитку краєзнавства серед учнівської молоді м.
Києва;
- надання методичної допомоги педагогам навчальних закладів м. Києва з
організації та проведення активних форм краєзнавчої роботи.
Учасники гри-конкурсу
У грі-конкурсі беруть участь учні загальноосвітніх, позашкільних
навчальних закладів, громадські об’єднання дітей та молоді, педагоги, всі, кого
цікавить історія Києва, проблеми збереження історичного та культурного
надбання українського народу.
Гра-конкурс буде проводитися у таких вікових групах:
І – молодша вікова група (5-7 класи);
ІІ – середня вікова група (8-10 класи).
Склад команди: до 8 учасників і представник команди.
Керівництво грою-конкурсом
Загальне керівництво грою здійснює «Київський центр дитячо-юнацького
туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання».
Терміни та місце проведення тематичної гри-конкурсу «Музейний квест»
в Національному музеї Тараса Шевченка

Для участі у грі-конкурсі упродовж листопада-грудня команди відвідують
тематичні екскурсії у Національному музеї Тараса Шевченка:
молодша вікова група – «Шевченко археолог»;
середня вікова група – «Шевченко мандрівник».
Краєзнавча гра-конкурс має довгостроковий характер і проводиться у
декілька етапів:
І етап (екскурсійний) – листопад-грудень 2016 року, місце проведення –
Національний музей Тараса Шевченка.
ІІ етап (підсумковий, за матеріалами тематичних екскурсій) – 28.01.2017
року, місце проведення – Національний музей Тараса Шевченка.
Умови проведення І етапу(екскурсійного)
Учасники
міської тематичної гри-конкурсу «Музей – школі: разом
навчатись цікавіше» здійснюють екскурсію до Національного музею Тараса
Шевченка, де дізнаються про життя і творчість поета-художника, пройдуться
картою Шевченкових пригод, ознайомляться з мистецькою спадщиною
великого Кобзаря.
ГРАФІК ВІДВІДУВАНЬ
тематичних інтерактивних екскурсій
краєзнавчими командами, що готуються до квесту

Дата
19.11.2016
субота
20.11.2016
неділя
26.11.2016
субота
27.11.2016
неділя
03.12.2016
субота
04.12.2016
неділя

Час екскурсії

Тема
екскурсії

10:00-11:00

11:30-12:30

13:00-14:00

14:30-15:30

Шевченкоархеолог

Знз № 300

Знз № 286

Знз № 224

Знз № 127

Знз № 70

Знз № 291

Знз № 82

Знз № 138

Знз № 267

Знз № 136

Знз № 160

Знз № 95

Знз № 51

Рус. ліцей

Знз № №
147/276

Знз № 171

Знз № 62

Знз № 62

Знз № 136

Знз № 245

Знз № 126

Знз № 62

Знз № 127

(молодша група)

Шевченкомандрівник
(середня група)

Шевченкомандрівник
(середня група)

Шевченкоархеолог
(молодша група)

Шевченкоархеолог
(молодша група)

Шевченкомандрівник
(середня група)

Знз № №
147/276

10.12.2016
субота
11.12.2016
неділя
17.12.2016
субота
18.12.2016
неділя
24.12.2016
субота
25.12.2016
неділя

Шевченкомандрівник

Знз № 300

Знз № 178

Знз № 188

Знз № 51

Знз № 82

Знз № 160

Знз № 70

Знз № 95

Знз № 227

Знз № 128

Знз № 291

Знз № 267

Рус. ліцей

Знз № 227

Знз № 128

Знз № 171

Знз № 329

Знз № 284

(середня група)

Шевченкоархеолог
(молодша група)

Шевченкоархеолог
(молодша група)

Шевченкомандрівник
(середня група)

Шевченкомандрівник
(середня група)

Шевченкоархеолог

Знз № 138

(молодша група)

Адреса музею: бул. Т.Шевченка, № 12.

Вартість вхідного квитка:
- для учнів, студентів та пенсіонерів – 10.00 грн.
Екскурсійні послуги (група до 15 осіб):
- тематична екскурсія для учнів, студентів та пенсіонерів – 70.00 грн.
Підведення підсумків та нагородження
Результат команди визначається сумою балів, отриманих за правильність
і повноту виконання завдань. За умови набрання командами однакової кількості
балів враховується час виконання завдань та їх пріоритетність.
Команди, що посіли І-ІІІ місця, нагороджуються Грамотами «Київського
центру дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного
виховання».
З питань організації та проведення міської тематичної гри-конкурсу
можна звертатися за телефоном 529-30-02.

