
 

 

ZAJĘCIA FAKULTATYWNE BRÓDNOWSKIEGO 
UNIWERSYTETU DZIECI 

 

Małe Średniowiecze warsztaty dla dzieci z danych 
rzemiosł. 

Stowarzyszenie Pozytywnie Historyczni zajmujące się popularyzacją historii i archeologii  
przygotowało dla Państwa cykl warsztatów i prezentacji dla dzieci w wieku 6-12 lat. Podczas 
ich trwania zamierzamy przybliżyć kulturę i realia życia ludzi zamieszkujących Polskę w 
czasach pierwszych Piastów. Główną z naszych aktywności będzie przeprowadzanie 
warsztatów, gdzie dzieci same będą mogły wykonywać przedmioty związane z życiem 
codziennym w tamtym okresie. 

W czasie zajęć przewidujemy między innymi, lepienie z gliny, szycie strojów z naturalnych 
tkanin, zapoznanie się z metodami farbowania ubioru, naukę tkania, poznanie podstaw 
średniowiecznej obróbki materiałów takich jak skóry, poroże, drewno czy prezentację technik 
jubilerskich. Nie zabraknie również odniesienia do rzemiosł zarejestrowanych na 
bródnowskim grodzie oraz opowieści o dawnych potrawach i grach popularnych w czasie 
wolnym.   

Dzięki uczestnictwu w warsztatach, dziecko uzyskuje możliwość spojrzenia na omawiany 
okres z zupełnie innej perspektywy niż na lekcjach historii. Uczniowie mogą poznawać 
przeszłość w najbardziej atrakcyjnej dla nich interaktywnej formie. Uczymy się nie tylko jak 
rozumieć otaczający nas świat, dbać o pamięć i dziedzictwo poprzednich pokoleń, ale 
rozwijamy również naszą kreatywność i zdolności artystyczne.  

Odniesienie po podstawy programowej 

Uczestnik zajęć dostrzega związki teraźniejszości z przeszłością 

• stawia pytania dotyczące przyczyn i skutków analizowanych wydarzeń historycznych i 
współczesnych 
• odróżnia historię rozumianą jako dzieje, przeszłość od historii rozumianej jako opis 
dziejów przeszłości 



• wyjaśnia, na czym polega praca historyk i archeologa 
• podaje przykłady różnych źródeł historycznych i wyjaśnia, dlaczego należy je chronić 

Uczniowie  uczęszczając na zajęcia utrwalają wiadomości na temat ważnych postaci 
historycznych takich jak: św. Wojciech, Bolesław Chrobry i Otton III czy Mieszko I, Dobrawa 

Dziecko może również w lepszym stopniu  opanować posługiwanie się pojęciami takimi jak: 
ludność służebna, plemię, gród, drużyna, książę, Polanie, Wiślanie i nazwy innych plemion 
zamieszkujących we wczesnym średniowieczu obecne ziemie Polski 

Koszt zajęć 60 zł miesięcznie, 2 zajęcia po 60 minut (koszt obejmuje materiały potrzebne na 
zajęcia) 

 

Dzieci w własnoręcznie przygotowanych strojach wczesnośredniowiecznych 



 
Od lewej szycie w skórze, pokaz puncowania, warsztat szczytnika, pokaz technik 
zdobniczych tarczy przy użyciu barwników i pigmentów używanych w średniowieczu 

Prowadzący (2 do 3 instruktorów) Marcin Gostkowski archeolog, historyk i popularyzator nauki, 
uczestniczył w pracach wykopaliskowych w: Gruzji, Armenii, Hiszpanii, Francji, Izraelu, Libanie na 
Cyprze i Ukrainie. Współzałożyciel grupy rekonstrukcji historycznej Arkona oraz projektu 
Pozytywnie Historyczni od pięciu lat nauczyciel historii i instruktor zajęć pozalekcyjnych 


