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Scenariusz zajęć muzealnych 

WIELOKULTUROWE DZIEDZICTWO REGIONU 

 

 

Ilość uczestników: 15 

Czas trwania zajęć: 3h 

Technika plastyczna:  

 kolaż i frotaż; 

Materiały i przybory: 

 papier różnych rozmiarów i gramatur; 

 ołówki, kredki, flamastry, pisaki; 

 tkaniny, koronki, sznurki, włóczki; 

 kserokopie i wydruki ilustracji (pocztówki, zdjęcia, dokumenty) związanych z kulturą 

żydowską. 

Cele: 

 kształcenie umiejętności świadomego korzystania z ekspozycji muzealnej; 

 wzmacniane więzi emocjonalnej z historią regionu; 

 rozwijanie wrażliwości estetycznej; 

 popularyzacji wiedzy o historii miasta Złotowa wśród najmłodszych mieszkańców; 

 kształcenie świadomości ogólnopaństwowej, narodowej i europejskiej; 

 kształcenie z zakresu regionalnej edukacji historycznej; 

 utrwalenie treści poznanych w części teoretycznej poprzez działanie praktyczne. 

 



PRZEBIEG ZAJĘĆ W SIEDZIBIE MUZEUM: 

 Wprowadzenie do tematu poprzez prezentację multimedialną; 

 Prezentacja losów społeczności Polaków, Niemców i Żydów w ujęciu historycznym, aż 

do czasów po II wojnie światowej z szczególnym uwzględnieniem judaizmu; 

przekazanie informacji o tradycjach świątecznych, potrawach, muzyce, wierzeniach, 

sposobie życia, wybitnych przedstawicielach; 

 Wspólne poszukiwania śladów kultury żydowskiej w muzeum i okolicy; 

 Wykorzystanie eksponatów i elementów architektury - przeniesienie na papier za 

pomocą techniki frotażu odbicia napisów z wieszaków przedsiębiorstwa handlowego 

Davida Berlinera, napisy hebrajskie z macew i monety żydowskiej. 

 Zmiana miejsca zajęć – przejście do spichlerza na zajęcia praktyczne - w drodze do 

spichlerza przyjrzenie się budynkowi (zapewne najstarszej) synagogi złotowskiej, oraz 

zarysowi późniejszej, która stała na placu Paderewskiego. 

PRZEBIEG ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W SPICHLERZU ZŁOTOWSKIM: 

 Zadanie manualne w grupach - stworzenie kolaży z wykorzystaniem motywów 

opisujących społeczność żydowską w Złotowie; 

 Wykorzystanie różnych materiałów - zdjęcia, pocztówki, kserokopie dokumentów, 

wcześniej wykonane frotaże i różne materiały plastyczne; 

 Prezentacja efektów końcowych przez poszczególne grupy – powtórzenie pojęć – 

macewa, kikrut, gwiazda Dawida, rabin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia zrealizowano w ramach projektu „Małymi krokami 

– edukacja historyczna w Muzeum Ziemi Złotowskiej” 

– dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski 

w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra” 2017. 

 

 Materiał zamieszczony na stronie dostępny jest na licencji Creative Commons. 


