Żywe Lekcje Historii
Starożytność
STAROŻYTNA GRECJA i RZYM Po krótkim wstępie, po którym młodzież dowie się,
kiedy rozpoczyna się starożytność przeniesiemy się do Antycznej Europy, aby
zapoznać się kulturą Grecji i Rzymu. Zobaczą jak ubierali się Grecy, poznają
symbolikę ubioru Rzymian. Będą mogli przymierzyć uzbrojenie hoplity greckiego
oraz legionisty rzymskiego. Poznają sposób walki falangi Greckiej, fenomen
Aleksandra Wielkiego oraz taktykę walki legionów rzymskich. zajęcia zakończymy
rozrywkami i spotkaniem z Gladiatorami.

Średniowiecze
WOJOWIE I RYCERZE ZA CZASÓW PIASTÓW.
Mieszko I pierwszym historycznym władcą Polski, a jego syn Bolesław Chrobry
pierwszym królem. Młodzież poznaje drużynę książęcą Mieszka i Bolesława, jej
uzbrojenie i wartość, doświadcza ciężaru kolczugi. Z Bolesławem Krzywoustym
kojarzy się pierwszy opis pasowanie na rycerza w państwie polskim. Młodzież
poznaje symbolikę pasowania na rycerza. Nieodzownym elementem kultury
dworskiej były rozrywki rycerskie. Polowanie daje nam sposobność do zapoznania
młodzieży z budową i działaniem różnych typów kuszy. Natomiast dopełnieniem
zajęć jest turniej rycerski i czasy Kazimierza Wielkiego, mało, kto wie, że był on nie
tylko budowniczym Polski, ale również miłośnikiem turniejów rycerskich.

RODOWÓD RYCERSTWA.
Tym razem przenosimy się do okresu
podboju Iberii przez Arabów, do czasów
Karola Młota oraz utworzonej przez
niego frankijskiej jazdy pancernej, z
której to wyłoniła się nowa warstwa
społeczna - rycerze. Opowiemy, co było
główną siłą tej nowopowstałej formacji
kawaleryjskiej,
jakie
było
ich
uzbrojenie.
Uczniowie
będą
mieli
możliwość
doświadczenia
ciężaru
uzbrojenia
jeźdźców
frankijskich,
poznają jej wartość. Opowiemy o
dalszych losach rycerzy i ich drodze
prowadzącej do Ziemi Świętej.
Scenariusz stosowany zamiennie z
"Wojowie i rycerze za czasów Piastów"
dla starszej grupy młodzieży.
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Nowożytność
POLSKA SARMACKA - LEGENDA HUSARII. Kolejna nasza podróż w czasie zawiedzie
nas do Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku - Rzeczpospolitej wielu kultur. Na terenie
Polski przenikały się i współistniały kultury wschodu i zachodu i te odrębności
pokażemy młodzieży. Ukazując różnice pomiędzy strojem sarmackim i
cudzoziemskim. Pokażemy wojownika pancernego Hetmana Czarnieckiego, ale
również żołnierzy autoramentu cudzoziemskiego: muszkietera i pikiniera Karola X
Gustawa.
Najważniejszym punktem będzie spotkanie z husarią chlubą oręża polskiego, która
swoje największe triumfy święciła w pierwszych trzech dekadach XVII w, a którą do
chwały przywrócił król Jana III Sobieskiego

DŁUGI WIEK XIX - Nowość
KU NIEPODLEGŁEJ.
To nowe zajęcia, opracowane z myślą o klasach 7 i 8 SP. Poruszające zagadnienie
powstań narodowo wyzwoleńczych. Bogactwo strojów i uzbrojenia ułatwi młodzieży
określić charakter i różnice powstań Listopadowego i Styczniowego. Poznają rolę
kosynierów, wojska Księstwa Warszawskiego. W wędrówce przez lata spotkają
postać Tadeusza Kościuszki, Napoleona Bonaparte, Józefa Wybickiego, Piotra
Wysockiego, aby po 123 latach natknąć się na Marszałka Józefa Piłsudskiego.
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