Propozycje lekcji muzealnych
Poniższa oferta edukacyjna skierowana jest do uczniów na wszystkich szczeblach edukacyjnych.
Poszczególne scenariusze mogą być modyfikowane i dostosowywane do wieku, możliwości
i indywidulanych potrzeb nauczycieli i prowadzonych przez nich klas. Po wcześniejszym uzgodnieniu
możliwe jest również zorganizowanie lekcji na temat zaproponowany przez nauczyciela.
Wszystkie zajęcia oparte są o materiał źródłowy ze zbiorów Oleśnickiego Domu Spotkań z Historią
Pracowni Regionalnej Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy. Lekcje odbywają się w salach ODSzH
w zabytkowym budynku przy ulicy Bocianiej 11 w Oleśnicy.
Koszt lekcji muzealnej wynosi 3 zł od ucznia za godzinę lekcyjną. Cena obejmuje zwiedzenie ODSzH.
Organizacja lekcji muzealnej możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (533-351-407)
bądź mailowym (muzeum@bifk.info).
Dla szkół ponadpodstawowych, kółek historycznych, starszych klas szkół podstawowych

1. Podstawy archiwistyki społecznej.
Lekcja oparta na kolekcji Oleśnickiej Biblioteki Cyfrowej oraz zbiorze Oleśnica – historia lokalna
zgromadzonym w Dolnośląskim Archiwum Tradycji.
Cel ogólny:


Zapoznanie uczniów z problematyką archiwistyki społecznej

Cele szczegółowe:





Uczniowie rozróżniają rodzaje archiwów
Uczniowie zapoznają się z pracą archiwisty społecznego
Uczniowie poznają schemat archiwum społecznego
Uczniowie poznają najważniejsze archiwa społeczne w Polsce

Formy i metody pracy:




Prezentacja multimedialna
Dyskusja, burza mózgów
Praca z materiałem źródłowym – ćwiczenia

2. Historia mówiona – pozyskiwanie i opracowanie nagrań.
Lekcja oparta o materiał źródłowy zgromadzony w czasie trwania projektu „Pierwsi w Oleśnicy”.
Cel ogólny:


Zapoznanie uczniów z metodą narracyjno-biograficzną w poznawaniu historii

Cele szczegółowe:



Uczniowie poznają czym jest historia mówiona
Zapoznanie uczniów z aspektami etycznymi i prawnymi metody



Uczniowie poznają kwestie związane z nagrywaniem, archiwizacją i opracowaniem
wywiadów

Formy i metody pracy:




Prezentacja multimedialna
Dyskusja, burza mózgów
Praca z materiałem źródłowym – ćwiczenia

3. Dziedzictwo – z czym to się je
Cel ogólny:


Uczniowie dowiadują się czym jest dziedzictwo kulturowe

Cele szczegółowe:




Uczniowie poznają różnicę pomiędzy materialnym a niematerialnym dziedzictwem
kulturowym
Uczniowie dowiadują się jaką rolę we współczesnym świecie pełni dziedzictwo kulturowe
Uczniowie poznają zagrożenia dla dziedzictwa

Formy i metody pracy:



Dyskusja, burza mózgów
Ćwiczenia

4. Lokacja miasta
Cel ogólny:


Zapoznanie uczniów z historią lokacji miasta

Cele szczegółowe:




Uczniowie poznają najdawniejsze dzieje Oleśnicy
Uczniowie poznają treść aktu lokacji
Uczniowie dowiadują się czym jest dyplomatyka i poznają budowę dokumentu

Formy i metody pracy:



Prezentacja multimedialna
Praca warsztatowa z tekstem źródłowym

5. Biografie przedmiotów
Lekcja przygotowana w oparciu o scenariusz pochodzący z publikacji Nasze miejsce. Inspirator do
pracy z lokalnością.

Cel ogólny:
• Zwrócenie uwagi uczniów na historie przedmiotów jako wytworów kultury
Cele szczegółowe:
• Uczniowie zwracają uwagę na fakt, że przedmioty mają swoją historię a sposób ich
funkcjonowania zmienia się w zależności od kontekstu;
• Uczniowie rozumieją, dlaczego w muzealnictwie ważna jest znajomość biografii
poszczególnych przedmiotów.
Formy i metody pracy:


Dyskusja, burza mózgów



Praca z materiałem źródłowym - ćwiczenia

6. Archiwa domowe
Lekcja oparta na zbiorze Oleśnica – historia lokalna zgromadzonym w Dolnośląskim Archiwum
Tradycji.








Cel ogólny:
Uczniowie dowiadują się, że historia miejscowości „składa się” z historii jej mieszkańców
Cele szczegółowe:
Uczniowie poznają rodzaje źródeł historycznych
Uczniowie dowiadują się, skąd po zakończeniu II wojny światowej przyjechali do Oleśnicy
współcześni mieszkańcy
Uczniowie uświadamiają sobie rolę pamiątek rodzinnych i wspomnień osób starszych w
poznawaniu historii
Formy i metody pracy:
Prezentacja
Praca warsztatowa z mapą

7. Źródła z pudła
Lekcja przygotowana w oparciu o scenariusz pochodzący z publikacji Nasze miejsce. Inspirator do
pracy z lokalnością.
Cel ogólny:
• Nauka pracy z przedmiotami materialnymi jako źródło wiedzy o przeszłości
Cele szczegółowe:
• Uczniowie poznają wybrane aspekty odróżniające doświadczanie codzienności w wybranych
okresach historycznych od doświadczania go we współczesności
• Uczniowie rozwijają umiejętności wyciągania wniosków z dostępnych informacji
i kojarzenia faktów

Formy i metody pracy:


Dyskusja, burza mózgów



Praca z materiałem źródłowym



Prezentacja

8. Lokalne legendy
Lekcja przygotowana w oparciu o scenariusz pochodzący z publikacji Nasze miejsce. Inspirator do
pracy z lokalnością.
Cel ogólny:
• Zwrócenie uwagi uczniów na miejscowe legendy i historie jako na część lokalnego
dziedzictwa
Cele szczegółowe:
•Uczniowie poznają legendy i podania związane z historią Oleśnicy
•Uczniowie rozumieją, że legendy i podania mogą być ważnym materiałem do badania
historii Oleśnicy
Formy i metody pracy:


Dyskusja, burza mózgów



Praca plastyczna

9. Portrety
Lekcja przygotowana w oparciu o scenariusz pochodzący z publikacji Nasze miejsce. Inspirator do
pracy z lokalnością.
Cel ogólny:
• Zapoznanie uczniów z biografiami dawnych mieszkańców ich miejscowości
Cele szczegółowe:
• Uczniowie nauczą się korzystać z fotografii jako narzędzia do poznawania biografii
osób
• Uczniowie zbudują więź ze swoim miejscem zamieszkania
Formy i metody pracy:


Dyskusja, burza mózgów



Praca z materiałem źródłowym

Dla klas młodszych klas szkół podstawowych

1. Pocztówki
Cel ogólny:



Uczniowie poznają kolekcję oleśnickich pocztówek z przełomy XIX i XX wieku
Cele szczegółowe





Uczniowie poznają historię kartki pocztowej i rodzaje pocztówek i techniki wykonania
Uczniowie poznają najczęściej występujące na pocztówkach oleśnickich motywy
Uczniowie dowiadują się czym jest filokartystyka





Formy i metody pracy:
Prezentacja multimedialna
Praca z materiałem źródłowym
Indywidualna praca plastyczna

2. Mapa okolicy
Lekcja przygotowana w oparciu o scenariusz pochodzący z publikacji Nasze miejsce. Inspirator do
pracy z lokalnością.
Cel ogólny:
• Zapoznanie uczniów z subiektywną przestrzenią ich miejscowości i nauka pracy z mapą
Cele szczegółowe:
• Uczniowie poszerzają swoją wiedzę o topografii i historii Oleśnicy
• Uczniowie poznają charakterystyczne historyczne i turystyczne miejsca, budynki
oraz obiekty w swojej miejscowości
• Uczniowie budują więź ze swoim miejscem zamieszkania, jego historią i dziedzictwem
Formy i metody pracy:


Dyskusja, burza mózgów



Praca plastyczna

3. Przewodnik po miejscach nieoczywistych
Lekcja przygotowana w oparciu o scenariusz pochodzący z publikacji Nasze miejsce. Inspirator do
pracy z lokalnością.

Cel ogólny:
•

Zapoznanie uczniów z historią i subiektywną przestrzenią ich miejscowości

•

Nauka pracy z tekstem

Cele szczegółowe:
•

Uczniowie poszerzają swoją wiedzę o topografii i historii Oleśnicy

•

Uczniowie poznają charakterystyczne historyczne miejsca, budynki i obiekty w swojej

miejscowości

•

Uczniowie budują więź ze swoim miejscem zamieszkania, jego historią i dziedzictwem

