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Puzzle do kolorowania
Puzzle edukacyjne do kolorowania „Powstaniec śląski” i „Sanitariuszka
powstańcza”, 20 elementów

Puzzle do kolorowania „Powstaniec śląski” i „Sanitariuszka powstańcza” są dodatkiem edukacyjnym
dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mogą stanowić podstawę do rozpoczęcia
opowieści o wydarzeniach na Górnym Śląsku, puentować lekcję o tematyce regionalnej lub też
uatrakcyjniać spotkania historyczne i wydarzenia edukacyjne. Celem wydania puzzli jest
popularyzacja wiedzy o regionie Górnego Śląska i historii powstań śląskich wśród najmłodszych, w
formule odpowiedniej do wieku i umiejętności odbiorcy. Puzzle wykonano w dwóch wzorach, w
zależności od zainteresowań dzieci. Każdy z zestawów składa się z 20 elementów, umieszczonych na
tekturowej tacce. Po ułożeniu powstaje obrazek w formacie kartki A4. Rysunki wykorzystane na
puzzlach przedstawią dwie uniwersalne postacie – symbole powstań śląskich – powstańca oraz
sanitariuszkę. Po ułożeniu wybranego zestawu, otrzymany rysunek można pokolorować kredkami,
flamastrami bądź farbami.

Do każdego z zestawów dołączona jest ulotka z komentarzem historycznym oraz pokolorowanym
rysunkiem z puzzli, która może stanowić inspirację lub pomoc w układaniu puzzli. Zachęcamy do
przesyłania zdjęć bądź skanów pokolorowanych przez dzieci gotowych obrazków na adres
mailowy Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach w celu publikacji i
prezentacji na naszych stronach internetowych. 
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Puzzle przygotowane przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach, wydane przez
Oddział Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach w ramach obchodów stulecia powstań śląskich.
Rysunki wykonał Bartłomiej Dudek.

UWAGA: na chwilę obecną nakład puzzli przeznaczonych do dystrybucji został wyczerpany!

Razem z kolorowanką edukacyjną „Pokoloruj historię. Górny Śląsk w czasie powstań śląskich” puzzle
do kolorowania „Powstaniec śląski” i „Sanitariuszka powstańcza” stanowią pakiet edukacyjny dla
najmłodszych.
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