
Żywe lekcje historii

Historia Gdańska i Sopotu

 

 Żywe lekcje historii to interaktywne zajęcia dla dzieci z klasy czwartej i piątej  stanowiące przygodę

z historią. Wiedza historyczna i regionalna dociera do ucznia w sposób obrazowy i przekonywujący.

Tego rodzaju  edukacja  odznacza  się  wysokim poziomem merytorycznym oraz  jest  uzupełnieniem

przewidzianej  przez  szkolny  program  nauczania  wiedzy  o  życiu  mieszkańców  średniowiecznego

Gdańska i Sopotu. W trakcie spotkania  daty i fakty historyczne są zapamiętywane dużo szybciej, niż

podczas zwykłych wykładów, a dzieci odkrywają uroki historii. Wykwalifikowana kadra oraz pasjonaci

historii prowadzą lekcje przy użyciu wielu ciekawych rekwizytów muzealnych, zachęcając młodzież do

czynnego  udziału w zajęciach.

Cele:

rozbudzenie zainteresowań uczniów w zakresie poznawania własnej historii,

kształtowanie postaw patriotycznych u młodego pokolenia,

przekazywanie wiedzy historycznej,



przedstawianie  trudnych  tematów  poprzez  łatwo  przyswajalny  żywy  pokaz i kontakt z  odtwórcami

dawnych dziejów – spotkanie z „żywą historią”.

Harmonogram -  klasa V 

lp Tematyka Zagadnienia Termin
realizacji

I Gdańsk czasów Hanzy. 
Lekcja muzealna w 
spichlerzu Błękitny 
Baranek w Gdańsku.

Historia Spichlerzy na 
Ołowiance.

Poznanie życia codziennego mieszkańców Gdańska w XIV w. 
Zwrócenie szczególnej uwagi na stroje, naczynia, i inne przedmioty
codziennego użytku oraz dawne zawody. Celem lekcji jest poznanie
zawodów rzemieślniczych i innych dziedzin życia miasta, takich jak:
kupca, marynarza, rybaka, rolnika, kata – w okresie od XIII do XVI 
w.

Historia wyspy Ołowianka.

XII

III  Przechadzka  z królem 
Kazimierzem 
Jagiellończykiem po 
Trakcie Królewskim    w 
Gdańsku. 

Dwór Artusa, czyli moc 
legendy króla Artura

Lekcja muzealna z przewodnikiem . Zapoznanie się z historią          
i architekturą zabytków  położonych w obrębie Traktu Królewskiego.

Historia Dworu Artusa. Dzieje Wielkiej Hali oraz bractw 
zasiadających w Ławach. Od Króla Artura do salonu gdańskich elit.

IV – VI

Harmonogram -  klasa IV 

Ip Tematyka Zagadnienia  Termin 
realizacji

1 W pewnym domu w 
Sopocie, czyli jak żyło 
się dawniej. Lekcja 
muzealna w Muzeum 
Sopotu.

Historia Muzeum Sopotu - Willa Ernsta Claaszena.

Saga rodziny Claaszena.

XI

2 Z dziejów Sopotu - 
grodzisko 
wczesnośredniowieczne”,

Życie w Średniowiecznym grodzie. Zapoznanie się z typ gospodarki, 

rzemiosła, formami osadnictwa średniowiecznego.

V - VI




	Historia Spichlerzy na Ołowiance.

