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Lp. Tematy 
Przed-
szkole
kl. 0-3 
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1. Czary, mary i uroki – wierzenia Mazurów + + + +

2.
Życie codzienne na mazurskiej wsi – 

kultura ludowa + + +

3.
Stoi na stacji lokomotywa… historia 

ełckiej kolei + +

4.
Po torach ku nowoczesności – historia 

ełckiej kolei + +

5. Ełk – moje miasto + +

6. Początki polskiego Ełku + +

7.
Mazur, Polak, Europejczyk – o tożsamości 

kulturowej i narodowej słów kilka + + + +

8.
Jaki znak Twój? – historia polskich 

symboli narodowych + + + +

9.
Kulinarne skarby Mazur – tradycyjna 

kuchnia mazurska + +

10.
Jakie skarby skrywa muzeum? – moja 

pierwsza wizyta w muzeum + +

11. Radość Świąt Wielkiej Nocy + + + +

12
Tajemnice krzyżackiego zamku – historia 

ełckiego zamku na wyspie + + + +

13
Mazursko godka – geneza i historia gwary 

mazurskiej + +

14
Polska odkrywa Mazury, czyli mazurska 

droga do niepodległości + +

15 Przystanek Niepodległość + + +



wierzenia Mazurów

Kraina lasów i jezior, w której mieszkamy, nastrajała jej mieszkańców do wierzenia w istnienie 
istot nadprzyrodzonych, leśnych stworów, diabłów. Mazurskie opowieści kryją oprócz 
wiary w dziwne stwory, także naukę, że wszelka niegodziwość zawsze zostanie ukarana. 
Podczas zajęć uczniowie poznają wierzenia i przesądy dawnych Mazurów. Dowiedzą się, 
kim byli zamawiacze i jakie wierzenia łączą się z dniami tygodnia, a także dlaczego uważnie 
obserwowano zjawiska atmosferyczne, próbując wyczytać z nich prognozę pogody, złą lub 
dobrą wróżbę.

> Korzysta z przekazywanych informacji, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt 
z eksponatami;

> Wykonuje prace, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej;

> Współpracuje z innymi w zabawie, przestrzega reguł obowiązujących 
w społeczności dziecięcej.

> Rozwija poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 
i etnicznej;

> Rozwija samodzielne, refleksyjne, logiczne, twórcze i krytyczne myślenie;

> Rozumie i zna legendy, fakty historyczne, tradycje, elementy kultury materialnej 
i duchowej oraz pojęcia i symbole z nimi związane, takie jak: rodzina, dom, naród, 
ojczyzna, kraj.

> Korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, 
selekcjonuje informacje;

> Poznaje życie kulturalne swojego regionu;

> Poznaje tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej;

> Analizuje informacje uzyskane z różnych źródeł, wyciąga z nich wnioski.

> Uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie;

> Poznaje kulturę własnego regionu oraz dziedzictwa narodowego;

> Przedstawia tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej.

> Lokuje wytwory kultury (zachowania, zwyczaje, normy moralne, wytwory materialne, 
dzieła sztuki) w kontekście grup społecznych, w których są tworzone i odbierane 
(rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, naród).

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Przedszkole

Klasa I-III

Klasy IV-VI

Klasa VII

Szkoła ponadpodstawowa

1Czary, mary i uroki



kultura ludowa

historia ełckiej kolei (EKW)

Jak wyglądało życie dawnych Mazurów na wsi? Jakie wierzenia i przesądy były popu-
larne wśród mieszkańców mazurskiej wsi? Które obrzędy i zwyczaje przetrwały do dziś? 
Zajęcia mające na celu przybliżyć uczestnikom bogate życie codzienne na wsi mazurskiej 
w XIX wieku.

„Jeśli Ci powiem – zapomnisz, jeśli pokażę – zapamiętasz, jeśli wytłumaczę – zrozumiesz”. 
Żywa lekcja historii i kontakt z eksponatami, zwiedzanie i obcowanie z zabytkami tech-
niki kolejowej pozwala uczniom lepiej poznać historię swojej okolicy i miasta, w którym 
mieszkają. Podczas zajęć uczestnicy poznają budowę lokomotywy parowej, zapoznają się 
z eksponatami Muzeum Historycznego.

> Poznaje tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej.

> Poznaje tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej.

> Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Klasa IV-VI

Klasa VII

Szkoła ponadpodstawowa
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3Stoi na stacji 
lokomotywa

Życie codzienne
na mazurskiej wsi



historia ełckiej kolei (EKW)
Ełcka Kolej Wąskotorowa – jedyna w regionie kolejka wąskotorowa, jedna z ostatnich tego 
typu funkcjonujących w Polsce. Co było jej głównym zadaniem, jak wyglądają losy EKW? 
Uczestnicy zajęć poznają historię kolejki wąskotorowej, dowiedzą się, co zyskał Ełk dzięki 
rozwojowi kolei żelaznej. Opowieściom towarzyszyć będzie prezentacja eksponatów muze-
alnych związanych z historią kolei w Ełku oraz zwiedzanie taboru kolejowego.

> Uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie;

> Znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia 
i postaci z jego dziejów. 

> Korzysta z przekazywanych informacji, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt 
z eksponatami.

> Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

> Poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna 
lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.

> Rozwija samodzielne, refleksyjne, logiczne, twórcze i krytyczne myślenie;

> Rozumie i zna legendy, fakty historyczne, tradycje, elementy kultury materialnej 
i duchowej oraz pojęcia i symbole z nimi związane, takie jak: rodzina, dom, naród, 
ojczyzna, kraj;

> Rozwija poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 
i etnicznej.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Klasa VII

Przedszkole 

Szkoła ponadpodstawowa

Klasa IV-VI

Klasa I-III

4Po torach ku 
nowoczesności 



Zawiłe losy miasta, historia, która fascynuje, a zarazem zadziwia. Ełk był jednym z głów-
nych miast Mazur oraz miastem przygranicznym Królestwa Prus, a następnie zjednoczonych 
Niemiec – uczestnicy dowiedzą się, kiedy Ełk stał się polskim miastem, a także jak wyglądały 
losy ełczan w czasie dwóch wojen.

> Uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie;

> Znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia 
i postaci z jego dziejów.

> Kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury 
własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

> Rozwija poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 
i etnicznej.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Klasa VII

Szkoła ponadpodstawowa

Klasa I-III

6Początki polskiego 
Ełku 

Historia miasta podana w przystępny sposób. Uczestnicy poznają dzieje Ełku, wysłuchają 
legend o pochodzeniu nazwy miasta, herbu, a także flagi Ełku, jej symbolikę historii i kolorów.

> Korzysta z przekazywanych informacji, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt 
z eksponatami;

> Wykonuje prace, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do 
aktywności artystycznej;

> Współpracuje z innymi w zabawie, przestrzega reguł obowiązujących 
w społeczności dziecięcej.

> Poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna 
lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Przedszkole 

Klasa IV-VI

5Ełk - moje miasto



o tożsamości kulturowej i narodowej słów kilka
Czym jest współczesny patriotyzm? Jak być patriotą w czasach, gdy nie ma wojen? Patrio-
tyzm zatem, to aktywność, która wykracza poza życie zawodowe i rodzinne. Czym w kontek-
ście patriotyzmu jest tożsamość regionalna? Uczestnicy podczas zajęć poznają odpowiedzi 
na te i inne pytania dotyczące tożsamości kulturowej i narodowej. 

> Wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe 
(godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte 
w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje 
się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej.

> Uzasadnia, że można równocześnie być Polakiem, Europejczykiem i członkiem 
społeczności światowej.

> Rozwija postawy obywatelskie, patriotyczne i społeczne uczniów, wzmacnia 
poczucie tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych;

> Rozumie i zna legendy, fakty historyczne, tradycje, elementy kultury materialnej 
i duchowej oraz pojęcia i symbole z nimi związane, takie jak: rodzina, dom, naród, 
ojczyzna, kraj;

> Rozwija poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 
i etnicznej;

> Potrafi identyfikować się z grupami społecznymi, które reprezentuje, nazywa te 
grupy i ich charakterystyczne cechy.

> Rozwija w sobie postawy obywatelskie,

> Charakteryzuje postawy współczesnych Polaków wobec ojczyzny i narodu.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Przedszkole 

Gimnazjum 

Klasa I-III

Szkoła ponadpodstawowa

7Mazur, Polak, 
Europejczyk

> Poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna 
lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.

Klasa IV-VI



historia polskich symboli narodowych 

Jaka jest rola symboli narodowych? – czyli co każdy Polak powinien wiedzieć o patrioty-
zmie. Na zajęciach dowiemy się, co to jest patriotyzm, poznamy etymologię słowa oraz 
pochodzenie znaków i symboli narodowych. Uczestnicy zajęć poznają dzieje polskich barw 
narodowych – powiązanych z dziejami godła, Orła Białego, a także dowiedzą się, w jakich 
okolicznościach ustalono kolory naszej flagi. Jak kształtowało się godło na przestrzeni 
wieków, od zarania polskiej państwowości po dzień dzisiejszy. Co śpiewano w chwilach 
ważnych i podniosłych, zanim pojawił się Mazurek Dąbrowskiego.

> Wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe 
(godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte 
w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje 
się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej.

> Zna symbole narodowe (barwy, godło, hymn państwowy), najważniejsze 
święta narodowe i państwowe, potrafi wytłumaczyć ich znaczenie; zna legendy 
o początkach państwa polskiego;

> Analizuje symbole Rzeczypospolitej Polskiej; wyjaśnia, czym powinna przejawiać się 
postawa patriotyczna młodego i dorosłego człowieka.

> Rozwija postawy obywatelskie, patriotyczne i społeczne, wzmacnia poczucie 
tożsamości narodowej, przywiązanie do historii i tradycji narodowych;

> Potrafi identyfikować się z grupami społecznymi, które reprezentuje, nazywa te 
grupy i ich charakterystyczne cechy.

> Rozwija poczucie tożsamości narodowej 
oraz szacunku dla tradycji.

> Rozwija w sobie postawy obywatelskie.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Przedszkole

Klasa IV-VI

Klasa I-III

Klasa VII

Szkoły ponadpodstawowe

8Jaki znak Twój? 



tradycyjna kuchnia mazurska

moja pierwsza wizyta w muzeum 

Zmienne dzieje i skomplikowana struktura etniczna dawnych ziem pruskich znalazły swoje 
odbicie w kuchennej tradycji ich mieszkańców. Z jakich produktów najczęściej korzystali 
w swojej kuchni Mazurzy. Czy zioła i przyprawy były popularne na mazurskich stołach? Jakie 
dania najchętniej zjadali mieszkańcy dawnych Prus? Uczestnicy zajęć, oprócz odpowiedzi 
na te pytania, poznają najpopularniejsze przepisy, na typowo mazurskie dania. 

Lekcja przeznaczona dla maluchów, które po raz pierwszy odwiedzają muzeum. Dzieci 
zapoznają się z zasadami zachowania w muzeum, dowiedzą się, co to jest muzeum, kto 
w nim pracuje, zwiedzają ekspozycje poznając jednocześnie podstawowe terminy: muzeum, 
eksponat, zabytek, konserwacja, wystawa.

> Uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie;

> Poznaje tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej.

> Korzysta z przekazywanych informacji, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt 
z eksponatami;

> Wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera 
zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii.

> Lokuje wytwory kultury (zachowania, zwyczaje, normy moralne, wytwory materialne, 
dzieła sztuki) w kontekście grup społecznych, w których są tworzone i odbierane 
(rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, naród)

> Rozwija poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Klasa VII

Przedszkole

Szkoła ponadpodstawowa

Klasa I-III
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Kulinarne skarby Mazur

Jakie skarby skrywa 
muzeum? 



Obchody Wielkiego Tygodnia i poprzedzającego go Wielkiego Postu pełne są symboliki 
i specyficznej obrzędowości. W tradycji polskiej Wielkanoc to święto religijne i domowe, 
głęboko zakorzenione w naszej kulturze i obyczaju, charakteryzujące się wielkim bogac-
twem rytuałów, ceremonii, różnorakich zwyczajów – a jak święta Wielkiej Nocy obchodzone 
były na Mazurach? Jakie tradycje i zwyczaje popularne były w naszym regionie? W trakcie 
zajęć porozmawiamy o niezwykłej i bogatej symbolice świąt wielkanocnych. 

> Korzysta z przekazywanych informacji, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt 
z eksponatami;

> Wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, w tym przyjmując rolę lidera 
zespołu i komunikuje się za pomocą nowych technologii.

> Poznaje tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej.

> Rozwija poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 
i etnicznej.

> Lokuje wytwory kultury (zachowania, zwyczaje, normy moralne, wytwory materialne, 
dzieła sztuki) w kontekście grup społecznych, w których są tworzone i odbierane 
(rodzina, rówieśnicy, społeczność lokalna, naród).

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Przedszkole

Klasa IV-VI

Klasa I-III

Szkoła ponadpodstawowa

11Radość świąt 
Wielkiej Nocy 



> Korzysta z przekazywanych informacji, rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt 
z eksponatami;

> Poznaje historię i tradycje swojej okolicy 
i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych; zna 
lokalne zabytki i opisuje ich dzieje.

> Rozwija poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 
i etnicznej.

> Uczestniczy w życiu kulturalnym 
w swoim regionie.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Przedszkole

Klasa IV-VI

Klasa I-III

Klasa VII

Metaforyczna wyprawa do zamku na Wyspie Zamkowej. Uczniowie poznają długą i powi-
kłaną historię zamku, a także dowiedzą się, jakie niesamowite tajemnice skrywają w sobie 
ruiny dawnego zamku krzyżackiego. 

12Tajemnice 
krzyżackiego zamku 
historia ełckiego zamku na wyspie 

> Kształtowanie postawy obywatelskiej, 
postawy poszanowania tradycji 
i kultury własnego narodu, a także 
postawy poszanowania dla innych 
kultur i tradycji.

Szkoła ponadpodstawowa



Mowa mazurska, mimo dominacji języka niemieckiego w administracji i życiu społecznym, 
była silna jeszcze na początku XX wieku, zaczęła zamierać w międzywojniu. Dlaczego tak się 
stało i co było główną przyczyną tego zjawiska? Podczas zajęć uczestnicy poznają genezę 
gwary mazurskiej, jej rozwój i schyłek, a także gramatykę i ortografię. Zajęcia maja na celu 
zaktywizowanie współczesnych mieszkańców Mazur i zmotywowanie ich do nauki podsta-
wowych słów po mazursku.

> Wyróżnia środowiskowe i regionalne odmiany języka.

> Pogłębia wiedzę na temat zagadnień z zakresu nauki o języku;

> Dostrzega różnice językowe (fonetyczne, leksykalne) wynikające ze 
zmian historycznych.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Klasa VII

Szkoła ponadpodstawowa

13Mazursko godka
geneza i historia gwary mazurskiej



Ledwo rozwiały się dymy bitewne pierwszej wojny światowej, na granicach Rzeszy Niemiec-
kiej rozgorzały kontrowersje wokół narodowej i etnicznej przynależności terenów spornych, 
w tym Prus Wschodnich. W listopadzie 1918 nastąpił pokój, ale nie był on zwycięski dla 
Niemiec, które zmuszone zostały do podpisania kapitulacji. Pokój cieszył, ale kapitulacja 
już nie, jakie, w związku z tym, panowały nastroje wśród mieszkańców odbudowującego się 
Ełku? Prusy Wschodnie czy Polska, czyli dlaczego wyniki plebiscytu przeprowadzonego na 
Mazurach były dla Polski druzgocącą klęską?

> Opisuje kulturowe i cywilizacyjne następstwa wojny;

> Ocenia polski wysiłek zbrojny, dyplomatyczny, prace państwowotwórcze 
podczas wojny.

> Opisuje następstwa wojny, wyróżniając konsekwencje polityczne, gospodarcze, 
społeczne i kulturowe;

> Wyjaśnia politykę mocarstw wobec Niemiec po zakończeniu I wojny światowej;

> Charakteryzuje i ocenia postanowienia traktatu wersalskiego wobec Polski;

> Opisuje odrodzenie państwa polskiego oraz jego granice i sąsiadów.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Klasa VII

Szkoła ponadpodstawowa

14Polska odkrywa 
Mazury
czyli mazurska droga do niepodległości



Tematem zajęć jest zaprezentowanie uczniom postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmow-
skiego, Ignacego Jana Paderewskiego i ich wkładu w tworzenie niepodległego państwa 
polskiego. Uczeń pozna okoliczności odzyskania niepodległości i trudności pierwszych 
lat wolności.

> Potrafi wymienić symbole narodowe, zna wielkich Polaków, potrafi rozpoznać 
legendy dotyczące miast, potrafi wymienić zabytki Warszawy, rozwiązać 
krzyżówkę, zna państwa sąsiadujące z Polską, wie, że ,,Mazurek Dąbrowskiego’’ jest 
hymnem Polski.

> Charakteryzuje stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej oraz opisuje 
poglądy zwolenników różnych orientacji politycznych;

> Ocenia wysiłek zbrojny Polaków;

> Wyjaśnia międzynarodowe uwarunkowania sprawy polskiej.

> Opisuje swoją „małą Ojczyznę”, uwzględniając tradycję historyczno-kulturową

> Zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń 
z przeszłości „małej Ojczyzny”

> Wymienia i tłumaczy znaczenie symboli państwowych i miejsc ważnych dla pamięci 
narodowej

> Wskazuje na mapie i opisuje główne regiony Polski

> Opisuje następstwa wojny, wyróżniając konsekwencje polityczne, gospodarcze, 
społeczne i kulturowe;

> Wyjaśnia politykę mocarstw wobec Niemiec po zakończeniu I wojny światowej;

> Charakteryzuje i ocenia postanowienia traktatu wersalskiego wobec Polski;

> Opisuje odrodzenie państwa polskiego oraz jego granice i sąsiadów.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Klasa I-III

Gimnazjum

Klasa IV-VI

Szkoła ponadpodstawowa

15Przystanek 
Niepodległość





tel.: 87 732 02 83
Katarzyna Osiecka

k.osiecka@mhe-elk.pl

Zajęcia można zamówić telefonicznie pod nr tel.: 87 732 02 83.

Zajęcia należy zamówić przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Maksymalna liczebność grupy to 25 osób.

Czas trwania zajęć: od 45 do 60 min.

Opłata za zajęcia: 2 zł od uczestnika (w zależności od zajęć),

opiekunowie wchodzą bezpłatnie.


