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1. Gmina – moja mała ojczyzna
Warsztaty przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Część teoretyczna to wykład w formie
prezentacji na temat specyfiki heraldyki polskiej. Omawiamy budowę herbów, ich rodzaje,
kształty, kolorystykę i używane symbole. Uczestnik poznaje specyficzne nazewnictwo
używane w heraldyce, rodzaje tarcz, godeł, klejnotów i barw. Całość prowadzona jest w
odniesieniu do historii herbu danej miejscowości, gminy, rodu
Potrzebne materiały:
Drewniany herb gminy
farby – odpowiedniki gminy
pędzle, kubki, folia
ręczniki papierowe i woda do umycia rączek
2. Gdzie mieszkamy? – gmina moim miejscem
Wprowadzenie w idee projektu: warsztaty prezentujące historię regionu oraz Kaszub jako
małej ojczyzny. Zapoznanie z historia regionu, ale też rozmowa z dziećmi na temat miejsca
w którym mieszkają, co jest dla nich ważne, ciekawe.
Pokazanie dzieciom jak dawniej na ich terenie wyglądały zabawki, jak dzieci się nimi bawiły,
jakie miały zadania.
Rozpoczęcie części plastycznej: malowanie herbu gminy Somonino i jej odniesienie w
heraldyce. Jaka jest tradycja regionu.
3. Ważne rozmowy
I. Wprowadzenie: Jakie należy postawić pytania:
Co to jest historia?
Dlaczego warto znać swoją historię, swojego kraju?
Może sprawdźmy czy wiemy coś o Polsce?
Dlaczego warto wiedzieć?
Tworzenie krzyżówki, której hasło ma wyjść „Somonino”, dzieci same wymyślają
poszczególne hasła do liter.
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II. W przypadku jeśli zostanie trochę czasu, dzieci na podstawie herby gminy Somonino,
stworza swój własny, zaprojektowany prze siebie.
„Zezwala się na korzystanie z Scenariusza warsztatów “Poznajemy Mirabelkę” (dalej „Utwór”)
na warunkach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 (znanej również jako CC-BY),
dostępnej pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ lub innej wersji językowej
tej licencji lub którejkolwiek późniejszej wersji tej licencji, opublikowanej przez organizację
Creative Commons.”

Projekt jest dofinansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie
w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”.
2

