CENA

OPIS

cały rok

CZAS
TRWANIA
45 minut

100,00 zł

szkoła
podstawowa

cały rok

45 minut

100,00 zł

gimnazjum,
szkoła
średnia

cały rok

60 minut

100,00 zł

Charakterystyka stroju ludowego jako
zjawiska kulturowego (historia,
funkcje, zasięgi), prezentacja rodzajów
stroju występujących na
Kielecczyźnie oraz omówienie
podstawowych elementów
składających się na komplet stroju
kobiecego i męskiego. Dyskusja na
temat ewentualnej funkcji stroju
ludowego w rzeczywistości
współczesnej wsi i regionu.
Przybliżenie pojęcia stroju ludowego
oraz prezentacja jego zasadniczych
elementów oraz zabawa edukacyjna
polegająca na ubieraniu przez dzieci
postaci męskiej i kobiecej w 2
wybrane rodzaje stroju ludowego
występujące na Kielecczyźnie (np.
świętokrzyski i wschodniokrakowski)
Wykład odbywa się podczas
grupowego spaceru po skansenie
z przystankami przy konkretnych,
wybranych obiektach. Omówienie
pochodzenia, konstrukcji i formy
każdego z nich, zapoznanie ze
specyficznym nazewnictwem dot.
budownictwa ludowego. Dyskusja

LP

TEMATYKA

FORMA

ADRESAT

TERMIN

1.

Strój ludowy jako
wyznacznik tożsamości
regionalnej

wykład

gimnazjum,
szkoła
średnia

2.

Strój ludowy -co to
takiego?

zajęcia
interaktywne

3.

Budownictwo ludowe na
Kielecczyźnie

wykład
interaktywny

4. Wyposażenie tradycyjnej
chałupy chłopskiej z terenu
Kielecczyzny

5. Wybrane prace domowe
w tradycyjnym
gospodarstwie chłopskim

wykład

wszystkie
grupy
wiekowe

cały rok

45 minut

100,00 zł

zajęcia
interaktywne

szkoła
podstawowa,
gimnazjum

kwiecień
październik

45 minut

100,00 zł

na temat domniemanych przyczyn
różnic i podobieństw między
obiektami.
Zajęcia prowadzone w zabytkowej
chałupie w celu bezpośredniego
zapoznania z warunkami, w jakich żyli
kiedyś ludzie, prezentacja sprzętów i
narzędzi jakich używali na co dzień,
podkreślenie ich pomysłowości w
radzeniu sobie z bytowaniem
w takich warunkach oraz
uwrażliwienie na estetykę
oglądanego wnętrza.
Zajęcia prowadzone we wnętrzu
zabytkowej chałupy i na jej
podwórzu. Zapoznanie ze sposobami
zachowania porządku i dbaniem
o higienę w tradycyjnym chłopskim
gospodarstwie domowym,
prezentacja narzędzi i omówienie
wybranych prac domowych ; zajęcia
praktyczne – uczestnicy sami
wykonują te prace (np. pranie,
prasowanie, maglowanie, noszenie
wody) używając tradycyjnych
narzędzi i sprzętów.

6. Tradycyjne garncarstwo
ludowe

7. „W kuźni wiejskiej” kowalstwo ludowe na
Kielecczyźnie

warsztaty

wszystkie
grupy
wiekowe

kwiecień październik

90 minut

300,00 zł

Pokaz
interaktywny

wszystkie
grupy
wiekowe

kwiecień październik

90 minut

300,00 zł

Wstępem do zajęć jest pokaz wyrobu
ceramiki na kole garncarskim
prowadzony przez garncarza, z
omówieniem poszczególnych etapów
tej techniki ; następnie uczestnicy
próbują sami pod okiem fachowca
wykonywać naczynia na kole ;
wykonują też ręcznie inne formy z gliny
(np. figurki zwierząt) ; swoje wyroby
zabierają na pamiątkę
Pokaz pracy kowala prowadzony w
tradycyjnej kuźni w skansenie, któremu
towarzyszy omówienie zarówno
elementów wyposażenia kuźni i
wybranych narzędzi jak również
poszczególnych etapów wykonywania
przedmiotu (np. podkowy) metodą
kucia. Uczestnicy mogą pomagać
kowalowi w prostych i bezpiecznych
pracach (miechowanie,
przytrzymywanie kleszczami kutego
przedmiotu, itp.). Dla chętnych
zwiedzanie grupowe wystawy
wyrobów kowalstwa ludowego.

8.

„Bijże chłopie cepem
z góry...” -czyli droga od
kłosa do chleba

Wykład
interaktywny

kl. IV-VI SP,
gimnazjum,
liceum

kwiecień
październik

60 minut

200,00 zł

9.

Kapliczki przydrożne na
Kielecczyźnie

Wykład

gimnazjum,
szkoła
średnia

cały rok

45 minut

100,00 zł

10.

Dwór ziemiański –
mieszkańcy i ich

Wykład z
elementami

Gimnazjum,
szkoła
średnia

Cały rok

60 mim

100,00

codzienność (XIX / XX w.)

interaktywnymi

Zapoznanie z tradycyjnymi
metodami siewu, zbioru, młócenia i
oczyszczania zboża oraz przerobu
ziarna na mąkę i kaszę. Uczestnicy
spróbują swoich sił w młóceniu
capem i zobaczą jak działa stępa
do młócenia koszy oraz poznają
technikę mielenia ziarna na mąkę
w żarnach; na koniec grupowe
zwiedzanie wystawy młynarskiej
w wiatraku z Grzmucina.
Omówienie tradycji stawiania
kapliczek i figur przydrożnych na
Kielecczyźnie oraz ich form, lokalizacji
w terenie a także związanych z nimi
podań i wierzeń ludowych Wykład
ilustrowany bogatym materiałem
zdjęciowym
Zajęcia maja przybliżyć uczestnikom
życie codzienne mieszkańców
średniozamożnego dworu
szlacheckiego (zwyczaje, zajęcia,
zainteresowania) a także ukazać je na
tle relacji panujących między dworem a
wsią na przełomie XIX i XX

11.

„Wynieśliśmy
Marzaneczkę ze wsi”
-tradycyjne pożegnanie
zimy w kulturze ludowej

Zajęcia
interaktywne

szkoła
podstawowa

II poł. marca

90 minut

200,00 zł

wieku; zajęcia odbywają się we
wnętrzach zabytkowego dworu z
Suchedniowa, które prezentowane są
uczestnikom w trakcie wykładu ; na
konic zajęć – krótka inscenizacja
teatralna z udziałem uczestników
(komiczna „Rozmowa dworska przy
stole”, tekst z 1908 roku).
Krótkie wprowadzenie na temat
zwyczaju topienia (lub palenia) kukły
zwanej Marzanną, wykonanie przez
uczestników z przygotowanych
materiałów Marzanny a następnie
przejście z nią przez skansen nad brzeg
Czarnej Nidy, gdzie zostanie ona
wrzucona do rzeki.

12.

Tradycyjne ozdoby
wiejskich wnętrz
mieszkalnych

Warsztaty

wszystkie
grupy
wiekowe

cały rok

60 minut

200,00 zł

13.

Siano, światy, podłaźniki ludowe ozdoby
bożonarodzeniowe

Warsztaty

wszystkie
grupy
wiekowe

grudzień

60 minut

200,00 zł

14.

Kraszanki, pisanki,
cukrowe
baranki – Wielkanoc w
kulturze ludowej

Zajęcia

szkoła

2 tygodnie

60 minut

200,00 zł

interaktywne

podstawowa,
gimnazjum

Poprzedzające
Wielkanoc

Nauka wyrobu bibułowych kwiatów
lub wycinanek (do wyboru),
stanowiących tradycyjne ozdoby
wnętrza chałupy chłopskiej,
wzorowanych na dawnych,
oryginalnych formach pochodzących
z regionu kieleckiego ( w tygodniu
przed Niedzielą Palmową – nauka
robienia tradycyjnych palemek)
Nauka wykonywania tradycyjnych
ozdób bożonarodzeniowych takich
jak światy z opłatków, łańcuchów
bibułowo – słomianych, zawieszek
z wydmuszek i orzechów a następnie
udekorowanie nimi świątecznej
podłaźniczki i zawieszenie jej
w jednej z chałup.
Przygotowywanie tradycyjnych
barwników do kraszanek
wielkanocnych (z cebuli, kory
dębowej, buraków), barwienie jajek i
nauka ich zdobienia techniką
drapania lub „pisania” woskiem ;
zajęciom praktycznym towarzyszy
pogadanka o ludowych zwyczajach
związanych z Wielkanocą.

15.

„Nalejcie wosku na
wodę...” -Katarzynki
i Andrzejki w tradycji
ludowej

Zajęcia
interaktywne

kl. IV – VI SP,
gimnazjum

ostatni
tydzień
listopada

60 minut

100,00 zł

16.

Jak żyły dzieci na dawnej
wsi

Zajęcia
interaktywne

przedszkole
(starszaki),
szkoła
podstawowa

cały rok

60 minut

100,00 zł

17.

Dawne gry i zabawy
ludowe

Zajęcia
interaktywne

szkoła
podstawowa

kwiecień
październik

60 minut

100,00 zł

Zapoznanie ze zwyczajami oraz
tradycyjnymi wróżbami i zabawami
jakie towarzyszyły w kulturze
ludowej wigiliom dni św. Katarzyny i
św. Andrzeja; wyjaśnienie ich genezy
i znaczenia. Wspólna zabawa
z wypróbowaniem i interpretacją
poznanych wróżb.
Ukazanie uczestnikom warunków, w
jakich 100 lat temu żyły dzieci
chłopskie, jak się ubierały, co
należało do ich obowiązków
domowych, jak spędzały czas wolny,
w jakich warunkach się uczyły.
prezentacja wnętrza mieszkalnego,
klasy szkolnej, ubrań i zabawek.
Udział w tradycyjnych zabawach,
nauka pisania obsadką ze stalówką
Zabawa na świeżym powietrzu
z wykorzystaniem przedmiotów
służących niegdyś dzieciom wiejskim
do zabawy – udział w dawnych grach
indywidualnych i zespołowych
(toczenie fajerki, rzut obręczą, grele
(rodzaj kręgli), wyścigi w workach,
wyścig z jajkiem na łyżce, gra w
„zośkę”, itp.

18.

„My się zimy nie boimy” zabawy na śniegu

19.

„Bliżej przeszłości – życie
codzienne
świętokrzyskich
partyzantów

20.

„Zdobywamy sprawność
pradziadka”

Zajęcia
interaktywne

Zajęcia
interaktywne

Zajęcia
interaktywne

przedszkole
(starszaki),
szkoła
podstawowa

sezon
zimowy
(styczeń,
luty)

60 minut

200,00 zł

Klasyczne zabawy dziecięce związane z
porą zimową – konkurs na
„najpiękniejszego” bałwana, zawody w
rzutach śnieżkami do celu. Prezentacja
zabytkowego sprzętu do uprawiania
sportów zimowych – min. łyżwy
przykręcane do butów, drewniane
narty z bambusowymi kijkami. Na
koniec przejazd saniami po skansenie.

szkoła
podstawowa
(IV – VI)
gimnazjum

Cały rok

55 minut

150,00 zł

Uczestnicy poruszają się po terenie
Parku Etnograficznego zgodnie
otrzymanymi mapami. Na mapach
znajdują się zaznaczone punkty, po
dotarciu do których uczestnicy będą
musieli wykonać określone zadania
związane z partyzancką, okupacyjną
codziennością lub wykazać się wiedzą
historyczną.
Zabawę poprzedza pogadanka
wprowadzająca (10 minut)

60 minut

150,00 zł

Na terenie zagrody edukacyjnej
znajdującej się w Parku Etnograficznym
zostanie przygotowanych 6 stanowisk:
1. Pranie kijanką
2. Maglowanie
3. Tkanie
4. Młócka cepami
5. Robienie masła w maselnicy
6. Wyrabianie ciasta chlebowego
Zadaniem uczestników będzie
wykonanie każdej z w/w czynności, co
zostanie poświadczone na imiennym
certyfikacie, wystawionym przez
pradziadka.

szkoła
podstawowa

