Oferta edukacyjna
Żuławskiego Parku Historycznego
NOWOŚĆ już od października 2016!
W kuchni żuławskiej gospodyni
Zapraszamy do Muzeum Żuławskiego, by wraz z dawną gospodynią poznać tradycyjny
strój mennonicki, a także niezbędne w żuławskiej kuchni, sprzęty. Jak dawniej pieczono
gofry, jak przechowywano mięso? Skąd gospodyni brała mleko, masło i mąkę? Jakich
narzędzi używała? Wszystkiego można się dowiedzieć podczas zajęć w Żuławskim Parku
Historycznym. Dopełnieniem lekcji może być warsztat Żuławskie rarytasy.

Żuławskie rarytasy (warsztat pieczenia ciasteczek maślanych i gofrów)
Warsztat pieczenia maślanych ciasteczek jest prowadzony przez żuławskiego piekarza
– serowara. Uczestnicy słuchając piosenki uzupełnią przepis na pyszne maślane
ciasteczka i upieką je, ozdabiając tradycyjnymi laubzekinami. A gdyby tego było mało przygotują i upieką pyszne gofry!
Czas: min. 1,5 godz., koszt 18-20 zł/os. zależny od liczby uczestników.

TEMATY ZAJĘĆ DLA PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
1. Od ziarenka do bochenka... czyli jak powstaje chleb
Opowiemy
dzieciom
historię
chleba.
Przedstawimy proces powstawania tego
najstarszego wypieku, od żmudnej pracy
rolnika, poprzez pracę młynarza, aż po zawód
piekarza. Pokażemy i nazwiemy narzędzia,
którymi dawniej posługiwali się, wykonując
swoje zadania. Pozwolimy wsypać ziarno do
młynka i kręcić tak długo aż wysypie się z niego
mąka. Zaprezentujemy różne rodzaje pieczywa.
Przy pracy wykorzystamy również tablety,
obejrzymy na nich prezentacje i zagramy w gry edukacyjne. Koszt: 4 zł/osoba.

2. Spotkanie z żuławskim pszczelarzem
Zaprosimy dzieci, by przyjrzały się, jak wygląda ul od środka, doświadczony pszczelarz
opowie o tym, jak powstaje miód. Nasi goście będą mogli spróbować różnych rodzajów
miodów, a na koniec uraczymy ich miodowym przysmakiem. Koszt: 8 zł/osoba.

3. Po Żuławach hula wiatr, czyli co wiemy o dawnych wiatrakach
Dlaczego je budowano? Jak wyglądały? Do czego służyły? I dlaczego właściwie zniknęły
zupełnie z krajobrazu żuławskiego? Zapraszamy przedszkola i szkoły podstawowe na
lekcję o dawnej architekturze drewnianej regionu. Dowiemy się, w których
miejscowościach stały wiatraki oraz gdzie dzisiaj można je obejrzeć. Nauczymy się
odróżniać koźlak od holendra. Obejrzymy pozostałości wiatraka z Ostaszewa, a także koło
młyńskie wyeksponowane w sali Żuławskiego Parku Historycznego. Przy pracy
wykorzystamy tablety, obejrzymy na nich prezentacje i zagramy w gry edukacyjne.
Koszt: 5 zł/osoba.

4. Drewniane domy żuławskie
Jak wglądały domy dawnych Żuławiaków? Kto je budował? Dlaczego były tak duże? Co to
jest podcień, kolumny, laubzekin – tego wszystkiego można się dowiedzieć podczas lekcji
muzealnej w Żuławskim Parku Historycznym. W trakcie zajęć obejrzymy prezentację na
tabletach, zagramy w gry edukacyjne, wykonamy e-plakaty w oparciu o zdjęcia
eksponatów Żuławskiego Parku Historycznego. Na koniec każdy wykona własny witraż,
wzorowany na motywach zdobniczych tradycyjnego domu żuławskiego.
Koszt: 5 zł/osoba.

Legendy Żuław i Mierzei Wiślanej
Mamy dla Państwa dwie propozycje:

5. Legenda o księżniczce Tudze
Dzieci wysłuchują legendy, uczą się porządkować
zasłyszane fakty, poznają elementy historii regionu.
Porozmawiamy z nimi o tym, co to jest legenda
i dlaczego właściwie powstała, obejrzymy razem
przedwojenną makietę Nowego Dworu Gdańskiego
i sprawdzimy, ile w legendzie jest prawdy.
Zaproponujemy dzieciom zabawę w tworzenie
kolorowej rzeki z użyciem ciastoliny. A do domu,
przedszkola lub szkoły zabiorą kolorowanki
przedstawiające poznaną legendę, wykonane przez znanego historyka sztuki i artystę
plastyka Jerzego Domino.
Koszt: 5 zł/osoba.

6. Legenda o strażniku wałowym
Poprzez poznanie legendy o Strażniku wałowym z Koźlin dzieci dowiadują się o problemie
ochrony przeciwpowodziowej na Żuławach. Następnie w formie prezentacji
multimedialnej poznają elementy historii regionu. Dowiadują się, dlaczego budowano
wały przeciwpowodziowe, terpy, poldery, śluzy. Zagrają w grę edukacyjną na tablecie, by
utrwalić zdobytą wiedzę. Na koniec własnoręcznie ulepią wał z ciastoliny Play Doh.
Koszt: 5 zł/osoba.

TEMATY ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
1. Ździebko prawdy
Uczestnicy zajęć będą mieli możliwość zetknąć się z dawnymi żuławskimi przekazami
ludowymi w ich surowej, pierwotnej formie. Wygrzebane z dawnych kronik, odkurzone
i przetłumaczone z języka niemieckiego na polski, mogą dziś posłużyć do tego, by
dowiedzieć się więcej o dawnych Żuławach, a także by zrozumieć różnicę pomiędzy bajką,
podaniem i legendą. Stare opowieści są też dobrym punktem wyjścia, by stworzyć komiks
w wersji tradycyjnej lub elektronicznej. Koszt: 4 zł/os.

2. Nowy Dwór Gdański - stolica Żuław
Uczestnicy zajęć, posługując się laminami, stworzą linię czasu, przedstawiającą dzieje
Nowego Dworu Gdańskiego. Następnie poszukają informacji na ekspozycji muzealnej,

by potwierdzić właściwą kolejność, skorygować błędy. Używając tabletów przygotują
e-plakat o symbolach stolicy Żuław. Koszt: 4 zł/os.

3. Gdzie pomieścimy tyle wody?
Jak się zachować przed w trakcie i po powodzi?
Co należy przygotować na każdym z tych etapów?
Uczestnicy zajęć, podzieleni na grupy, dostaną do
dyspozycji elektroniczną lub tradycyjną wersję
tablic edukacyjnych, z których mogą czerpać
informacje niezbędne do wykonania zadania.
Efektem pracy ma być sformułowanie 5 zasad
bezpiecznego zachowania przed, w trakcie i po
powodzi. Uzupełnieniem lekcji (należy doliczyć
ok. pół godziny) może być warsztat budowania
tymczasowego wału przeciwpowodziowego (zajęcia przed muzeum).
Koszt: bez warsztatu 4 zł/os., z warsztatem 6 zł/os.

4. Wielokulturowe Żuławy
Uczestnicy zajęć, w oparciu o muzealne ekspozycje, poznają informacje o różnych grupach
narodowościowych i wyznaniowych, które przez wieki tworzyły Żuławy i kształtowały
ich krajobraz kulturowy. Wyposażeni w tablety, odszukają umieszczone w różnych
miejscach ekspozycji kody QR. W oparciu o zdobyte informacje, stworzą mapy mentalne,
dotyczące wielokulturowości Żuław. Koszt: 4 zł/os.

WARSZTATY
Tajemnice Żuław (dwa bloki tematyczne: ochrona przeciwpowodziowa, architektura
żuławska).
Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, które na zmianę uczestniczą w blokach
tematycznych: ochrona przeciwpowodziowa, architektura żuławska. Uczestnicy zajęć
poznają legendę o strażniku wałowym i problem powodzi na Żuławach, w plastikowych
pudełkach wykonają symulację powodzi. W drugiej części zajęć przyjrzą się uważnie m.in.
domom podcieniowym, poszukają elementów zdobniczych domów drewnianych oraz
wykonają papierowy witraż w oparciu o żuławskie laubzekiny.
Czas: min. 1,5 godz., koszt 10-12 zł/os. zależny od liczby uczestników. Oferta skierowana
jest do grup zorganizowanych, powyżej 15 osób (dla grup liczących poniżej 15 osób cena
ustalana jest indywidualnie).

Kulinarne fascynacje (pieczenie chleba, robienie sera i masła)
Uczestnicy zajęć poznają tajniki wypieku domowego chleba oraz wytwarzania masła.
Pod okiem doświadczonego mistrza kulinarnego własnoręcznie wykonają chleb oraz
masło, a także przyjrzą się, jak powstaje ser.
Czas: min. 1,5 godz., koszt 18-20 zł/os. zależny od liczby uczestników.
Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych, powyżej 15 osób (dla grup liczących
poniżej 15 osób cena ustalana jest indywidualnie).

Ceramika (lepienie z gliny motywów żuławskich)
Zapraszamy do pracowni ceramicznej Żuławskiego Parku Historycznego, by pod okiem
doświadczonego tutora wykonać gliniane cudeńka (np. postacie z legend żuławskich).
Czas: min. 1,5 godz., koszt 18-20 zł/os. zależny od liczby uczestników
Oferta skierowana jest do grup zorganizowanych, powyżej 15 osób (dla grup liczących
poniżej 15 osób cena ustalana jest indywidualnie).

Decoupage
Uczestnicy zajęć poznają tajniki ozdabiania drewnianych przedmiotów wzorami
z barwnych serwetek techniką decoupage. Czas min. 2 godz., grupa 10-15 osób,
cena: 25 zł/os.

Filc (szycie z filcu)
Warsztat polega na tworzeniu barwnych, filcowych
ozdób o różnej tematyce (np. zwierzątka, postacie,
Boże Narodzenie, Wielkanoc). Na podstawie szablonu
dzieci robią wykrój, a następnie szyją i ozdabiają
swoją
filcową
maskotkę.
Czas
min.
2 godz., minimalna liczba uczestników 12 osób, cena:
23 zł

Gra muzealna „Spacer żuławską tryftą”

Gra oparta jest na zasadach questingu. Uczestnicy zwiedzają
Muzeum Żuławskie, prowadzeni przez bohaterów gry
muzealnej Spacer żuławską tryftą. Rozwiązują zagadki historii
Żuław, odnajdując odpowiedzi na ekspozycjach. Za prawidłowe rozwiązania uczestnicy gry otrzymują punkty, co
wprowadza element rywalizacji. Czas trwania gry ok. 45 min.
Koszt biletu wstępu do muzeum. Udział w grze jest
nieodpłatny.

