Oferta edukacyjna
Żuławskiego Parku Historycznego
Rok szkolny 2018/2019

TEMATY ZAJĘĆ
1. Od ziarenka do bochenka... czyli jak powstaje chleb (klasy 1-3).
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. Do pracy wykorzystamy kolorowanki,
jeśli starczy czasu zrobimy komiks.
Koszt lekcji: 8 zł/osoba.

2. Po Żuławach hula wiatr, czyli co wiemy o dawnych wiatrakach
(klasy 4-8).
Dlaczego je budowano? Jak wyglądały? Do czego służyły? I dlaczego właściwie zniknęły
zupełnie z krajobrazu żuławskiego? Zapraszamy 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. Wykonamy papierowy model wiatraka lub
wiatrakowy witraż.
Koszt lekcji: 8 zł/osoba.

3. Legenda o strażniku wałowym (klasy 1-8).
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. Na koniec własnoręcznie ulepią wał z
ciastoliny.
Koszt lekcji: 8 zł/osoba.

4. Gdzie pomieścimy tyle wody? (klasy 4-8)
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.
Koszt lekcji: 8 zł/osoba.

WARSZTATY
Kulinarne fascynacje.
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 ok. 25 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/Szycie woreczków lawendy.
Zapraszamy do pracowni ceramicznej Żuławskiego Parku Historycznego, by pod okiem
doświadczonego tutora wykonać gliniane cudeńka (np. postacie z legend żuławskich)
lub uszyć lawendowe, przydatne w każdym domu, woreczki.
Czas: min. 1,5 godz., koszt ok. 25 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). Wypalenie prac w piecu za
dodatkową opłatą i przy wcześniejszym ustaleniu.

Zwiedzanie muzeum żuławskiego z przewodnikiem (dzieci, młodzież).
Nasz przewodnik oprowadzi grupę po ekspozycjach Muzeum Żuławskiego, opowie o
dawnych Żuławach: krainie polderów, wiatraków, domów podcieniowych. Przybliży
historię mleczarni nowodworskiej Leonharda Kriega, w którego budynku mieści się
muzeum. Zdradzi tajemnice dawnych sprzętów gospodarczych, opowie historię
żuławskich powojennych osadników.
Cena za oprowadzanie grupy w języku polskim 50 zł, w języku obcym 100 zł.

Gra muzealna „Spacer żuławską tryftą” (dorośli, młodzież).
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.

Żuławski Park Historyczny
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub Nowodworski
ul. Kopernika 17, 82-100 Nowy Dwór Gdański
e-mail: biuro@zph.org.pl
tel.: +48 552475733
tel.: +48 518263676
Rezerwacje telefoniczne od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 13:00.

