
 

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: 

 

Żywe obrazy ginących zawodów w Jodłowym Młynie 
 

2. Czas trwania zajęć: 

 
4 godziny 

 

3. Grupa docelowa: 
 

Dzieci, młodzież, dorośli, grupy specjalne 
 

4. Liczebność grupy: 
 

min. 1    max.  100 

5. Prowadzący zajęcia: 

 
Właściciel gospodarstwa – Jerzy Więcławski, „młynareczka”, sympatycy regionu 

 

6. Zakres tematyczny: 

 

1. Wstęp wprowadzający do  tematu „dawnej wsi” i ginących zawodów. 
2. Zwiedzanie Jodłowego Młyna. 

3. Żywe obrazy dzieci. 
4. Udział w warsztatach zielarskich lub ceramicznych. 

5. Poczęstunek. 

 

7. Harmonogram/przebieg zajęć: 

1. Wstęp – ok. 30 minut 

Przedstawienie celu spotkania i programu. Przybliżenie tematu codziennego życia na dawnej wsi oraz ginących 
zawodów oraz istoty działania gospodarstwa „Jodłowy Młyn”. Omówienie aspektów historycznych młyna, zawodu 

młynarza i jego znaczenia w środowisku lokalnym na przestrzeni kilkudziesięciu lat.  

2. Zwiedzanie młyna – ok. 45 minut  

Oprowadzanie grup zwiedzających po kondygnacjach budynku młyna. Szczególnie zapoznanie się z budową i 

mechanizmem samego młyna. Praktyczny pokaz pracy młynarza Zwiedzanie dawnej izby mieszkalnej – 

urządzenia,  meble, przedmioty użytkowe i zdobnicze. 

Przegląd ekspozycji 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 i jakości żywności.  

3. Żywe obrazy dzieci - ok. 1 godz. 

Dzieci przebierają się w specjalnie uszyte stroje imitujące dawne ubiory kobiet i mężczyzn pracujących w 

gospodarstwach wiejskich. Każde dziecko wykonuje określone zadanie z użyciem dawnego sprzętu 

gospodarczego zgromadzonego w „Jodłowym Młynie” do wyboru: 

• młócenie zboża cepami,  

• mielenie zboża żarnami,  

• mielenie ziaren kukurydzy,  

• czerpanie wody i noszenie wiader na nosidłach,  

• ubijanie masła w maselnicy,  

• mieszanie ciasta w drewnianej dzieży,  

• maglowanie płótna za pomocą ręcznej maglownicy,  

• przędzenie wełny na kołowrotku, 

• kucie podków, 



 

• zbijanie trzewików 

• praca rymarza, 

• prace stolarza, 

• prace tkaczy, itp. 

Osoby dorosłe, nauczyciele którzy odwiedzają gospodarstwo mogą sobie przypomnieć te czynności i przedmioty 

z domów rodzinnych. Dla pedagogów mamy również przygotowane stroje.  

Sesja zdjęciowa dzieci w strojach dawnych rzemieślników. 

4. Warsztaty zielarskie – ok. 45 minut 

Uczestnicy zajęć zapoznają się z ziołami, trawami i kwiatami rosnącymi na łąkach w pobliżu młyna i 

uprawianych w sąsiedzkich ogródkach. Prowadzący zajęcia prezentuje kompozycje z traw i kwiatów oraz 

demonstruje czynność wyplatania wianków i/lub tworzenia obrazków roślinnych. Każdy z uczestników 

samodzielnie wykonuje kompozycję z traw i kwiatów.  

lub Warsztaty ceramiczne – ok. 45 minut 

Prezenterzy warsztatów demonstrują sposób wyrobu glinianych przedmiotów zdobniczych czy użytkowych. 

Uczestnicy poznają następujące etapy wytwarzania naczyń i przedmiotów glinianych:  

• Wydobycie gliny - surowca do wyrobu naczyń 

• Przygotowanie gliny - obróbka gliny surowej do postaci materiału 

• Toczenie gliny na kole garncarskim 

• Zdobienie naczyń glinianych 

• Suszenie naczyń 

• Wypał naczyń 

Każdy z uczestników spotkania lepi z gliny jakiś drobny przedmiot. Następnie go dekoruje specjalnymi farbami 
czy elementami zdobniczymi. Ze względu na fakt, iż proces wypalania trwa dłużej niż zajęcia, odbiór naczyń 

odbywa się w późniejszym terminie, w formie ustalonej  

z właścicielem.   

5. Poczęstunek  

8. Pomoce dydaktyczne: 
 

ścieżka dydaktyczna z dawnym sprzętem gospodarstwa rolnego i domowego, dawnego rzemiosła; sale 

edukacyjne;  zioła, trawy i/lub glina, stroje  
 

9. Dodatkowe uwagi: 
 

Możliwa organizacja ogniska lub grilla oraz jazdy konno. 

 

 
 


