Średniowieczne skarby
Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ul. Szewska 37, Wrocław
Sala pod Kopułą

wystawa
4 października–15 grudnia 2019

Lekcje muzealne
Zajęcia odbywają się w salach ekspozycyjnych oraz w sali warsztatowej.
Terminy: wtorek–niedziela, 8.30–17.00 (pierwsza lekcja: 8.30, ostatnia lekcja: 15.00)
Czas trwania: 75 minut
Formularz rezerwacji: www.bilety.ossolineum.pl
Koszt lekcji muzealnej: 150 zł za grupę od 16 do 30 osób; 100 zł za grupę do 15 osób

Stworki i niestraszne potworki

Interaktywne spotkania dla najmłodszych

Średniowieczne księgi zamieszkałe
przez fantastyczne postacie, baraszkujące w kolorowych ogrodach. Nieznane
krainy i ich dziwni mieszkańcy. Monety
zdobione stworami. W trakcie spotkania dzieci przeniosą się w baśniowy
świat malowanych łąk i starych map,
odkryją niezwykłą muzealną przestrzeń.

Dziecko odróżnia elementy świata fikcji
od realnej rzeczywistości; byty
realistyczne od fikcyjnych; układa
historyjki obrazkowe.
Podczas zajęć dzieci:
rozpoznają postacie z baśni i legend;
przyjrzą się starym monetom;
posłuchają baśniowych opowieści;
wykonają własne ornamenty.

Smoki i skarby

Uczniowie klas I–III szkół podstawowych

Jak wyglądały dawne książki i czym
są drolerie? Co zawierały skarby i gdzie
je chowano? Dzieci zobaczą pergaminowe ręcznie przepisywane i zdobione
księgi, przyjrzą się baśniowym stworom
na ich kartach. Odkryją skarby jako dzbanki
monet i biżuterii, wykopane z ziemi.

Uczeń zaspokaja potrzebę poznawania
sztuki, postrzega wartości wizualne,
rozwija swoją wyobraźnię i wrażliwość
estetyczną.
Podczas zajęć uczniowie:
poznają tajemnice dawnych ksiąg;
rozpoznają postacie z baśni i legend;
zobaczą, co zawierały skarby;
wykonają ozdobne inicjały.

Zanim odkryto Amerykę

Uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych

Lekcja jest opowieścią o tym, jak ludzie
wyobrażali sobie Ziemię w czasach
przed wielkimi odkryciami
geograficznymi. Mapa świata z tej
epoki to średniowieczny komiks, który
uczniowie odczytają. Będzie to również
spotkanie z najstarszą mapą Śląska
i pierwszym wizerunkiem Wrocławia.

Uczeń rozwija umiejętność percepcji
przestrzeni i wyobraźni przestrzennej;
buduje emocjonalną więź z własnym
regionem.
Podczas zajęć uczniowie:
wymieniają nazwy kontynentów i
oceanów oraz wskazują ich położenie
na mapie;
dostrzegają różnicę między współczesną a średniowieczną mapą świata;
rozpoznają główne obiekty charakterystyczne i decydujące o atrakcyjności
regionu na najstarszej mapie Śląska;
zaprojektują trasę wycieczki
krajoznawczej po własnym regionie.

Nie tylko złoto jest cenne

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

Spotkanie ze „skarbami” z epoki
średniowiecza to właściwy moment
na rozwijanie myślenia historycznego
i wrażliwości estetycznej. Poprzez
kontakt z pamiątkami z przeszłości
uczeń pogłębia wiedzę o najważniejszych postaciach w polskiej,
a zwłaszcza regionalnej historii,
rozpoznaje osiągnięcia kulturowe
średniowiecznej Europy.

Kontakt
Dział Edukacji
edukacja@ossolineum.pl
tel. 71 75 50 651

Uczeń rozumie potrzebę szacunku dla
dziedzictwa kulturowego, poczuwa się
do troski o pamiątki i zabytki historyczne, interesuje się lokalną historią.
Podczas zajęć uczniowie:
rozpoznają rodzaje źródeł historycznych;
umiejscawiają w czasie i przestrzeni
postacie oraz wydarzenia historyczne;
rozpoznają obecne w zabytkach
wartości uniwersalne i regionalne;
przy użyciu kart pracy rozwiążą
ciekawe zadania.

Zadanie publiczne pt. „Wrocław odkrywa. ŚREDNIOWIECZNE SKARBY
OSSOLINEUM”. Wystawa z programem edukacyjno-artystycznym jest
finansowane ze środków finansowych otrzymanych od Gminy Wrocław.
www.wroclaw.pl

