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Zapraszamy!
MUZEUM HISTORYCZNE W EŁKU
EŁCKA KOLEJ WĄSKOTOROWA
ul. Wąski Tor 1
19-300 Ełk
www.muzeum.elk.pl
Rezerwacja:
• od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 – 14.00
   (z tygodniowym wyprzedzeniem)
• grupa nie powinna przekraczać 25 osób
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Stoi na stacji lokomotywa… o historii wynalazku i odkrycia
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Para buch, kolej w ruch… historia ełckiej kolei
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Po torach ku nowoczesności – historia
ełckiej kolei
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Ełk – moje miasto
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Początki polskiego Ełku

8

,,Ślubuję Ci...” - o obyczajach rycerskich
i historii ełckiego zamku

9

Zamek ełcki i jego mieszkańcy
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Godło, flaga, hymn. Historia polskich
symboli narodowych

11

100 lat temu na Mazurach

12

Katarzynki i andrzejki – wróżby
i przepowiednie ludowe
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Boże Narodzenie na Mazurach
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Wielkanoc na Mazurach
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Czary, mary i uroki – wierzenia Mazurów
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Życie codzienne na mazurskiej wsi
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17

„Dzieckiem być!” W co się bawiły mazurskie
dzieci?
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• czas trwania zajęć: od 45 do 70 min.
• opłata za zajęcia: 1-3 zł od uczestnika (w zależności od zajęć),
opiekunowie wchodzą bezpłatnie

Szkoła
ponadpodstawowa

Lp.
Skorowidz edukacyjny na rok szkolny 2018/2019 przedstawia Państwu bogatą
ofertę edukacyjną Muzeum Historycznego w Ełku.
Lekcje i warsztaty edukacyjne i edukacyjno-rekreacyjne są realizowane w ramach
wystaw stałych i czasowych, prezentujących zabytki i eksponaty, które jeszcze
niedawno zalegały w magazynach. Ponadto podczas zajęć prezentujemy interesujące
archiwalne materiały fotograficzne, filmy i nagrania oraz prezentacje multimedialne,
ciekawe pomoce dydaktyczne (są to kopie eksponatów, układanki, zagadki, krzyżówki,
kolorowanki, puzzle, karty pracy z pytaniami problemowymi o zróżnicowanym stopniu
trudności). Podczas zajęć omawiamy istotne problemy dotyczące dziedzictwa kulturowego naszego regionu oraz przybliżamy historię Ełku i Mazur.

kl.
VII-VIII

Przedszkole
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Więcej informacji:
Dział edukacyjno-organizacyjny
tel.: 87 732 02 84
Magda Szumska
m.szumska@mhe-elk.pl

1Moja pierwsza wizyta
w muzeum

tam‑tamów do
2Od
SMS‑ów – droga listu

W trakcie zajęć odpowiemy na pytania: co to jest muzeum, jak należy się zachowywać podczas
jego zwiedzania, na czym polega praca muzealnika. Zapoznamy uczestników z najciekawszymi
eksponatami i podstawowymi pojęciami związanymi z funkcjonowaniem tej instytucji. Porozmawiamy o najsłynniejszych polskich muzeach i o powstaniu Muzeum Historycznego w Ełku.
Obejrzymy ekspozycję, zapalimy lampę naftową, posłuchamy wspomnień kolejarzy o pracy
na ełckiej kolei, przymierzymy mundury kolejarzy. Zajęcia mają na celu wprowadzenie
młodego turysty w świat muzeów, kultury i sztuki.

Listy, pocztówki, telegramy..., tradycyjna poczta powoli odchodzi w zapomnienie. Przemiany
w sposobach przesyłania wiadomości, budowa wielkich urzędów pocztowych oraz sortowni
listów, rozwój technologii spowodowały zanik działalności ruchomych urzędów pocztowych takich jak niedawno odrestaurowany wagon pocztowy będący zabytkiem w naszym
Muzeum. Podczas zajęć prześledzimy sposoby komunikowania się na przestrzeni wieków,
uczestnicy poznają historię pierwszych wagonów pocztowych oraz zabytkowego gmachu
Poczty Głównej w Ełku.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

Przedszkole
- zajęcia rozwijają w dziecku poczucie własnej tożsamości regionalnej, a tym samym
kształtują postawy zaangażowania w sprawy własnego środowiska i autentycznego
otwarcia się na inne społeczności i kultury
- zajęcia wspomagają rozumienie i odróżnianie elementów świata fikcji od realnej
rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych

Klasa I-III
- zajęcia kształtują wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz
zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej
- uczeń wzmacnia poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej,
regionalnej i etnicznej
- zajęcia kształtują umiejętności rozumienia legend, faktów historycznych, tradycji,
elementów kultury materialnej i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi związanych
- uczeń kształtuje umiejętności uczestnictwa w kulturze oraz wyrażania swoich
spostrzeżeń i przeżyć za pomocą plastycznych, muzycznych i technicznych środków
wyrazu, a także przy użyciu nowoczesnych technologii

Klasy IV-VI
- uczeń kształtuje umiejętności uczestniczenia w kulturze polskiej i europejskiej,
szczególnie w jej wymiarze symbolicznym
- zapoznaje się z twórczością artystów w obrębie „małej ojczyzny”
- rozumie znaczenie twórczości ludowej; rozróżnia rozmaite jej formy; zna pojęcia sztuka
ludowa i etnografia

Przedszkole
- zajęcia rozwijają w dziecku poczucie własnej tożsamości regionalnej, a tym samym
kształtują postawy zaangażowania w sprawy własnego środowiska i autentycznego
otwarcia się na inne społeczności i kultury
- dziecko kształtuje umiejętności korzystania z przekazywanych informacji, rozszerza
zasób słownictwa poprzez kontakt z eksponatami

Klasa I-III
- uczeń kształtuje umiejętność rozumienia legend, faktów historycznych, tradycji,
elementów kultury materialnej i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi związanych
- wzmacnia poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej
i etnicznej

Klasy IV-VI
- uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie zasłużonych;
zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje
- kształtuje umiejętności umieszczania procesów, zjawisk i faktów historycznych w czasie;
porządkowanie ich i ustalanie związków przyczynowo-skutkowych
- kształtuje umiejętności dostrzegania zmiany w życiu politycznym i społecznym oraz
ciągłości w rozwoju kulturowym

na stacji
3Stoi
lokomotywa

czyli o potrzebie wynalazku
Zajęcia edukacyjne prowadzone w odrestaurowanym wagonie mieszkalnym. Podczas
warsztatów uczestnicy poznają różnice między odkryciem a wynalazkiem, zapoznają się
z pojęciem „postępu technicznego”. Dowiedzą się, jakie wynalazki ułatwiły rozwój kolei
żelaznej, kto i kiedy wynalazł czy też odkrył koło, stal, druk, telefon. Jak to było z silnikiem
parowym i parowozem? Opowieściom będzie towarzyszyć prezentacja eksponatów muzealnych związanych z historią kolei w Ełku oraz rozwojem techniki.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Przedszkole
- dziecko kształtuje umiejętność wykorzystywania przekazywanych informacji,
rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z eksponatami

Klasa I-III
- uczeń wzmacnia poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej,
regionalnej i etnicznej
- kształtuje umiejętność rozumienia legend, faktów historycznych, tradycji, elementów
kultury materialnej i duchowej oraz pojęć i symboli z nimi związanych, takie jak:
rodzina, dom, naród, ojczyzna, kraj

Klasa IV-VI
- uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie
zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje

4Para buch, kolej w ruch...
historia ełckiej kolei

Ełcka Kolej Wąskotorowa – jedyna w regionie kolejka wąskotorowa, jedna z ostatnich tego
typu funkcjonujących w Polsce. Podczas zajęć odpowiemy na pytania, co było jej głównym
zadaniem, jak kształtowała się Ełcka Kolej Wąskotorowa? Uczestnicy zajęć poznają historię
kolejki wąskotorowej, dowiedzą się, co zyskał Ełk dzięki rozwojowi kolei żelaznej. Opowieściom
będzie towarzyszyć prezentacja eksponatów muzealnych związanych z historią kolei w Ełku.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Przedszkole
- dziecko kształtuje umiejętność wykorzystywania przekazywanych informacji,
rozszerza zasób słownictwa poprzez kontakt z eksponatami
- zajęcia rozwijają w dziecku poczucie własnej tożsamości regionalnej, a tym samym
kształtują postawy zaangażowania w sprawy własnego środowiska i autentycznego
otwarcia się na inne społeczności i kultury
- zajęcia wspomagają rozumienie i odróżnianie elementów świata fikcji od realnej
rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych

Klasa I-III
- uczeń 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

Klasa IV-VI
- uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie
zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje
- korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, wyciąga
z nich wnioski selekcjonuje informacje

torach
5Po
ku nowoczesności
historia ełckiej kolei

Lyck, małe miasteczko położone na peryferiach Rzeszy Niemieckiej, zostało w połowie XIX
wieku wraz z budową linii kolejowej łączącej południowe Prusy Wschodnie z Królewcem
(1863-1868), skierowane na tory ku nowoczesności. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, co zyskał
Ełk dzięki rozwojowi kolei żelaznej, poznają historię ełckiej kolei wąskotorowej. Opowieściom
będzie towarzyszyć prezentacja eksponatów muzealnych oraz źródeł ikonograficznych
związanych z tematem.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Klasa VII-VIII
- uczeń uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie
- znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia
i postaci z jego dziejów

Szkoły ponadpodstawowe
- uczeń kształtuje postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury
własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji

6Ełk

– moje miasto

Uczestnicy poznają legendę o założeniu miasta oraz historię powstania Ełku. Omówią
elementy herbów w odniesieniu do herbu Ełku, poznają zabytki miasta oraz ich historię. Przebieg zajęć urozmaicą zagadki i łamigłówki utrwalające nabytą wiedzę.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Przedszkole
- zajęcia rozwijają w dziecku poczucie własnej tożsamości regionalnej, a tym samym
kształtują postawy zaangażowania w sprawy własnego środowiska i autentycznego
otwarcia się na inne społeczności i kultury
- zajęcia wspomagają rozumienie i odróżnianie elementów świata fikcji od realnej
rzeczywistości; byty rzeczywiste od medialnych, byty realistyczne od fikcyjnych

Klasa I-III
- uczeń 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

Klasa IV-VI
- uczeń poznaje historię i tradycje swojej okolicy i ludzi dla niej szczególnie
zasłużonych; zna lokalne zabytki i opisuje ich dzieje
- korzysta z informacji zawartych w różnych źródłach, gromadzi wiadomości, wyciąga
z nich wnioski selekcjonuje informacje

polskiego
7Początki
Ełku
Zajęcia obejmują czas, w którym niemiecki Lyck stawał się polskim Ełkiem. Zawarte w Jałcie
i Poczdamie porozumienia przyczyniły się do wędrówki ludów. Przedwojenni mieszkańcy
Ełku, którzy nie uciekli przed Armią Czerwoną, zostali z czasem przymusowo wysiedleni. Do
miasta przybywali natomiast Polacy z Kresów Wschodnich, Polski Centralnej oraz terenów
dzisiejszego Podlasia – to im przyszło kształtować losy polskiego Ełku. W zajęciach zostaną
wykorzystane nagrania wspomnień tych, którzy jako pierwsi przybyli do miasta, zarchiwizowane dzięki innowacyjnemu projektowi „Powojenny Ełk w oczach jego mieszkańców”, zrealizowało go Stowarzyszenie Muzeum dla Ełku. Odtwarzane podczas zajęć nagrania znajdują
się w archiwum historii mówionej Muzeum Historycznego w Ełku.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Klasa VII-VIII
- uczeń uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie
- znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia
i postaci z jego dziejów

Szkoły ponadpodstawowe
- uczeń rozwija wrażliwości społeczne, moralne i estetyczne
- rozwija narzędzia myślowe umożliwiające uczniom obcowanie z kulturą
i jej rozumienie
- rozwija u uczniów szacunek dla wiedzy, wyrabianie pasji poznawania świata
i zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości
- uczeń wzmacnia poczucie tożsamości narodowej, etnicznej i regionalnej,
przywiązanie do historii i tradycji narodowych

8,,Ślubuję Ci...”

O obyczajach rycerskich i historii ełckiego zamku
Na lekcji zostaną przedstawione bogate tradycje rycerskie. Uczniowie dowiedzą się, jakie
były zadania giermka i co należało do obowiązków rycerza. Poznają też zwyczaje związane
z turniejami rycerskimi i zasady etosu rycerskiego. Jednocześnie uczestnicy uzyskają informacje o tym, jak bogata i barwna była historia ełckiego zamku.

Klasa IV-VI
- uczeń porównuje kulturę rycerską i kulturę miejską, opisuje charakterystyczne
cechy wzoru rycerza średniowiecznego, rozpoznaje zabytki kultury średniowiecza,
wskazuje różnice między stylem romańskim a stylem gotyckim
- wyjaśnia rolę Kościoła (w tym zakonów) w dziedzinie nauki, architektury, sztuki
i życia codziennego
- uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie
- znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia
i postaci z jego dziejów

ełcki
9Zamek
i jego mieszkańcy
Początki ełckiego zamku krzyżackiego sięgają XIV wieku. Źródła historyczne podają,
że w 1398 roku Ulryk von Jungingen, ówczesny komtur Bałgi, a późniejszy wielki mistrz
krzyżacki, budował „dom na Ełku”, przez co można rozumieć zamek nad Jeziorem Ełckim.
Podczas zajęć uczniowie poznają długą i powikłaną historię zamku, a także dowiedzą się,
jakie niesamowite tajemnice skrywają w sobie ruiny dawnego zamku krzyżackiego.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Przedszkole
- dziecko 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

Klasa I-III
- uczeń 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

Klasa VII-VIII
- uczeń uczestniczy w życiu kulturalnym w swoim regionie
- znajduje i przedstawia podstawowe informacje o swoim regionie, wydarzenia
i postaci z jego dziejów

Szkoły ponadpodstawowe
- uczeń kształtuje postawy obywatelskie,
postawy poszanowania tradycji i kultury
własnego narodu, a także postawy
poszanowania dla innych kultur i tradycji

Flaga, godło i hymn
10
historia polskich symboli narodowych

Flaga, godło i hymn – to podstawowe symbole naszego państwa. Spotkanie w muzeum
pozwoli nam odpowiedzieć na pytania: dlaczego godłem Polski jest orzeł i czy zawsze miał
koronę? Dlaczego nasze barwy to biel i czerwień? Kim był Dąbrowski, o którym śpiewamy
w hymnie? Podczas zajęć uczestnicy poznają historię i znaczenie polskich symboli narodowych, a zdobytą wiedzę będą mieli okazję sprawdzić, uczestnicząc w przygotowanym
turnieju.

lat temu
11100
na Mazurach
11 listopada 1918 roku był przełomowym dniem w dziejach całej Europy. Po 123 latach niewoli
Polska odzyskała niepodległość. Podczas zajęć prześledzimy reakcje Mazurów i Warmiaków
na ten fakt, który dla obu społeczności oznaczał konieczność opowiedzenia się za przynależnością do Polski lub Niemiec podczas plebiscytu 11 lipca 1921r.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Klasa VII-VIII
Przedszkole
- dziecko wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicę, 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
- wykonuje prace, rekwizyty, impresje plastyczne potrzebne do aktywności artystycznej

Klasa I-III
- uczeń rozwija postawy obywatelskie, patriotyczne i społeczne, wzmacnia poczucie
tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych

- uczeń opisuje kulturowe i cywilizacyjne następstwa wojny
- ocenia polski wysiłek zbrojny, dyplomatyczny, prace państwowotwórcze
podczas wojny

Szkoły ponadpodstawowe
- uczeń 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

Klasa IV-VI
- uczeń 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

Klasa VII-VIII
- uczeń rozwija poczucie tożsamości
narodowej oraz szacunku dla tradycji

Szkoła ponadpodstawowa
- uczeń rozwija postawę obywatelską, patriotyczną

12Katarzynki i Andrzejki
wróżby i przepowiednie ludowe

Wróżenie w katarzynki czy też w andrzejki ma korzenie w prastarej, jeszcze pogańskiej tradycji,
związanej z końcem starego i początkiem nowego roku. Zajęcia proponowane przez Muzeum
Historyczne mają charakter etnograficzny, wprowadzą uczestników w świat dawnych wróżb
i zwyczajów związanych z andrzejkami i katarzynkami. Lanie ołowiu, obejmowanie sztachet,
kalesony pod poduszką to andrzejkowe wróżby dawnych Mazurów i Warmiaków. Wiele z tych
zwyczajów odeszło w zapomnienie, niektóre z nich praktykuje się do dziś.

13Boże Narodzenie
na Mazurach

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

W czasie adwentu Muzeum przygotowuje specjalne zajęcia dotyczące mazurskich tradycji
związanych z okresem Świąt Bożego Narodzenia. Dla przedszkoli i szkół podstawowych
zaplanowano warsztaty o charakterze etnograficznym, natomiast dla uczniów szkół
ponadpodstawowych specjalne lekcje etnograficzne. W trakcie zajęć zostaną omówione
dawne zwyczaje i obrzędy świąteczne, a także to, co z dawnych obyczajów przetrwało do
dziś. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak wyglądał niegdyś wigilijny stół, kim był Nicolaus
i jak wyglądało oraz do czego służyło nowolatko. Opowieść wzbogaci prezentacja eksponatów muzealnych.

Przedszkole

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

- dziecko 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

Klasa I-III
- uczeń 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

Klasa IV-VI
- uczeń poznaje życie kulturalne swojego regionu

Przedszkole
- dziecko 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

Klasa I-III
- uczeń 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

Klasa IV-VI
- uczeń poznaje życie kulturalne swojego regionu

- poznaje tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej

- poznaje tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej

- analizuje informacje uzyskane z różnych źródeł, wyciąga z nich wnioski

- analizuje informacje uzyskane z różnych źródeł, wyciąga z nich wnioski

Klasa VII-VIII
- uczeń bierze udział w życiu kulturalnym w swoim regionie
- poznaje kulturę własnego regionu oraz dziedzictwo narodowe
- przedstawia tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej

Klasa VII-VIII
- uczeń bierze udział w życiu kulturalnym w swoim regionie
- poznaje kulturę własnego regionu oraz dziedzictwo narodowe
- przedstawia tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej

Szkoła ponadpodstawowa
- 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)

14Wielkanoc na Mazurach
Zajęcia „Wielkanoc na Mazurach” stanowią wprowadzenie w świat zwyczajów wielkanocnych, właściwych mieszkańcom dawnej mazurskiej wsi. Uczestnicy dowiedzą się, jakie
zasady obowiązywały w Wielkim Poście, jak wyglądały obchody Niedzieli Palmowej oraz
Wielkiego Tygodnia, w jaki sposób świętowano Wielkanoc. Opowieściom będzie towarzyszyć prezentacja obiektów etnograficznych ze zbiorów naszego Muzeum. Dzieci będą mogły
zobaczyć wielkanocne palmy, kołatkę, jajka zdobione różnymi technikami oraz śmigusowodyngusowego kurka.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

15CZARY, MARY i uroki
wierzenia Mazurów

Kraina lasów i jezior, w której żyjemy, 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.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Przedszkole
- dziecko 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

Klasa I-III
- uczeń 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

Klasa IV-VI
- uczeń poznaje życie kulturalne swojego regionu

Przedszkole
- dziecko 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

Klasa I-III
- uczeń 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

Klasa IV-VI

- poznaje tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej

- uczeń poznaje życie kulturalne swojego regionu

- analizuje informacje uzyskane z różnych źródeł, wyciąga z nich wnioski

- poznaje tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej

Klasa VII-VIII
- uczeń bierze udział w życiu kulturalnym w swoim regionie

- analizuje informacje uzyskane z różnych źródeł, wyciąga z nich wnioski

Klasa VII-VIII

- poznaje kulturę własnego regionu oraz dziedzictwo narodowe

- uczeń bierze udział w życiu kulturalnym w swoim regionie

- przedstawia tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej

- poznaje kulturę własnego regionu oraz dziedzictwo narodowe

Szkoła ponadpodstawowa
- uczeń 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)

- przedstawia tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej

Szkoła ponadpodstawowa
- uczeń 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)

16Życie codzienne

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

17Dzieckiem być

w co się bawiły mazurskie dzieci
W co bawiły się mazurskie dzieci, kiedy na świecie nie było tabletów, telefonów i komputerów, a nawet elektryczności? Zabierzemy Was w magiczną podróż w świat dawnych zabaw.
Podczas zajęć muzealnych dzieci przekonają się, że przy użyciu wyobraźni i własnej inwencji
można się świetnie bawić. Uczestnicy zajęć poznają też pewne elementy kultury ludowej
dawnych mieszkańców regionu.

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Klasa I-III
- uczeń 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

Klasa IV-VI
- uczeń 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

Klasa VII-VIII
- uczeń bierze udział w życiu kulturalnym w swoim regionie
- poznaje kulturę własnego regionu oraz dziedzictwo narodowe
- przedstawia tradycje i zwyczaje swojej społeczności regionalnej

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
Przedszkole
- dziecko 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

Klasa I-III
- uczeń 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

Klasa IV-VI
- uczeń 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

tel.: 87 732 02 84
Dział edukacyjno-organizacyjny
Magda Szumska
m.szumska@mhe-elk.pl

