
Muzeum w pudełku w SP3

W tym roku szkolnym nasza placówka bierze
udział w projekcie „Muzeum w pudełku”
przygotowanym przez Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN w Warszawie.

Muzeum w pudełku to nowoczesne narzędzie
edukacyjne – mini kolekcja muzealna "w pudełku",
umożliwiające w sposób atrakcyjny i aktywny uczyć o
elementach kultury i historii polskich Żydów.

18 maja naszą szkołę odwiedziła edukatorka z Muzeum Polin - pani Ewa Borowska,
która przeprowadziła dwa warsztaty: pierwszy dla szkolnych opiekunów projektu (p.
Krzysztofy Sokołowskiej, p. Agnieszki Podwojskiej i p. Moniki Cybulskiej - Ryciuk), drugi dla
wytypowanych uczniów z klasy 5a i 5c.

Najpierw wychowankowie wzięli udział w zabawie integracyjnej oraz zostali zapoznani
z ogólną tematyką warsztatów. Część zajęć prowadzone była w formie gry narracyjnej.
Uczniowie i uczennice wcielili się w postać Antka – współczesnego 12 – latka, który
niespodziewanie przenosi się w przeszłość i trafia do miasteczka w dawnej Polsce, gdzie obok
siebie żyli Polacy oraz Żydzi. Jego przewodniczką zostaje żydowska dziewczynka Malka. Dzieci
wspólnie zwiedzają miasteczko, poznając żydowskie tradycje, święta, kuchnię i życie
codzienne.

Podczas warsztatów uczniowie przygotowali plakaty zachęcające do udziału w
Festiwalu Kultury Żydowskiej, zagrali również w bardzo popularną dziecięcą grę drejdel.
Poznali również dzieje ełckiej gminy żydowskiej, która do wybuchu II wojny światowej liczyła
około 140 osób.

Duże zainteresowanie uczniów wzbudziły przedmioty związane z religią i kulturą
żydowską, których mogli dotknąć (świecznik, kielich kiduszowy, kubek dwuuchy, jad), a
nawet przymierzyć jarmułkę (inaczej kipa).

W związku z udziałem w projekcie otrzymaliśmy zestaw materiałów edukacyjnych:
„Muzeum w pudełku. Miasteczko Malki”, w których znajduje się m. in. gra planszowa,
archiwalne zdjęcia oraz repliki obiektów z kolekcji Muzeum POLIN w postaci druków 3D.
Przedmioty i materiały z „Muzeum w pudełku” pozostaną już w naszej szkole, będą
wykorzystywane na lekcjach historii, religii czy zajęciach dodatkowych, aby nasi uczniowie
mogli poznać wielokulturowość i różnorodność dawnej Polski.

Dziękujemy za ciekawą lekcję historii Pani Ewie Borowskiej
i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN


