Program zajęć edukacyjnych
Jodłowy Młyn/ Jerzy Więcławski

_______________________________________________________________________________________
Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego
Stary Dwór 38, 56-120 Brzeg Dolny
dolnośląskie
_______________________________________________________________________________________________________________________
Adres
Województwo
1.

Temat / tytuł zajęć:

Historia tkactwa
2.

Czas trwania zajęć:
3,5 godziny

3.

Grupa docelowa:
Dzieci, młodzież, dorośli, grupy specjalne

5.

4.

Liczebność grupy:
min. 1

max. 100

Prowadzący zajęcia:
Właściciel gospodarstwa – Jerzy Więcławski

6.

Zakres tematyczny:
1. Wstęp wprowadzający do tematu – historia tkactwa i uprawy lnu.
2. Prezentacja poletka z uprawą lnu.
3. Zwiedzanie Jodłowego Młyna – budowa i mechanizm działania młyna wodnego, poznanie dawnych rzemiosł i
codziennej pracy rolnika i gospodyń wiejskich.
4. Udział w warsztatach tkackich – poznanie cyklu wyrobu tkanin od ziarna lnu do gotowej tkaniny,
niezbędnych narzędzi. Warsztaty rękodzielnicze – np. wyrób lnianych woreczków ozdobnych.
5. Poczęstunek.

7.

Harmonogram/przebieg zajęć:
1. Wstęp – ok. 15 minut
Przedstawienie celu spotkania i programu. Przybliżenie istoty działania gospodarstwa Jodłowy Młyn.
2. Uprawa lnu – ok. 30 minut
Przybliżenie istoty uprawy lnu w regionie. Właściciel gospodarstwa prezentując dzieciom poletko z lnem
opowiada na temat historii uprawy tej rośliny włóknistej.
3. Zwiedzanie młyna – ok. 45 minut
Oprowadzanie grup zwiedzających po kondygnacjach budynku młyna. Szczególnie zapoznanie się z budową i
mechanizmem samego młyna. Praktyczny pokaz pracy (wykorzystanie eksponatów: stroje, eksponaty,
narzędzia, zboże, mąka, kosze, naczynia itp). Oglądanie dawnej izby mieszkalnej- urządzenia, meble,
przedmioty użytkowe i zdobnicze.
Przegląd wystawek narzędzi związanych z dawnymi zawodami: szewc, krawiec, stolarz, dekarz itp.
Zwiedzanie dawnego pomieszczenia kuchennego – oglądanie dawnych narzędzi, naczyń i urządzeń. Omawianie
sposobu zastosowania wybranych dawnych urządzeń. Nazywanie eksponatów. Inicjowanie scenek
gospodarowania w kuchni jak za dawnych lat. Demonstracja czynności przygotowania potraw z wykorzystaniem
dawnych naczyń i pieca kuchennego, np. wyrób sera, ubijanie masła, przygotowanie ciasta drożdżowego itp.
Pogadanka na temat świadomości konsumenckiej, jakości żywności.
4. Warsztaty tkackie - ok. 1,5 godz.
Uczestnicy zajęć zapoznają się z warsztatem pracy tkacza. Poznają sprzęt do produkcji przędzy i tkanin.
Gospodarz demonstruje poszczególne etapy cyklu przetwórczego – od nasiona do gotowej tkaniny. Dzieci mogą
wypróbować własnych sił na kołowrotku i krośnie.
Istnieje możliwość przygotowania warsztatów rękodzielniczych – dzieci wykonują ozdobne woreczki wypełnione
nasionami lnu i zabierają je jako pamiątkę z zagrody edukacyjnej.
5. Poczęstunek

8.

Pomoce dydaktyczne:
ścieżka dydaktyczna z dawnym sprzętem gospodarstwa rolnego i domowego, dawnego rzemiosła;
sale edukacyjne; poletko uprawne z lnem, warsztat tkacza - obijaki, międlica, trzepaczki, trzepak,
grzebienie, zgrzeblarka, krosno, przęślica, wrzeciono, motowidła, wijaki

9.

Dodatkowe uwagi:
Możliwa organizacja ogniska lub grilla oraz jazdy konno.

