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SCENARruSZ LEKCJI MUZEALNEJ

26X2017 r. w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie

Temat: Czy muzyka dawna jest dzisiaj aktualna?

Cel główny:
- poznanie podstawowych wiadomości o dawnej muzycą
- poznanie podstawowych wiadomości o ukazywanych eksponatach,
- ów tczenie umiej ętno ści po szukiwania informacj i,
- kształtowanie umiej ętności korzyst anta z przewodników i broszur.

Cele szczegółowe
- tlczęhpotrafi opowiadaó o poznanych eksponatach,
- opowiedziec o pałacu w Wilnie,
- wskazać ciekawe strony www na omawiany temat,
- przedstawić wyniki własnych poszukiwań.

Metody pracy:
meto da zaj ę ć pr akty cznych, s ytu acyj na, ek spre s yj na

Formy pracy:
grupowa, jednostkowa

Środki dydaktyczne:
ekspozycj e muzealne, foldery reklamowe, przewodniki
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Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN narealtzacje
zadanta: ,,Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w
systemach oświaty innych państw oraz organizacji społecznych za
granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii,
kultury polskiej oruzirnychprzedmiotów nauczanych w języku polskim
ze szkołami w Polsce",
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Tok lekcji:
I.FAZA WSTĘPNA

Wchodzenie uczniów do sal. Znajdowanie upodobania w podziwtatil
osobliwości, np.:

. Róg z Iła słonia (olifant) z herbem Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, 1587 ,

o płytka z pieca z przedstawieniem muzyka grającego na szałamat,
koniec xv wieku,
Ptszczńki dud znalezione w ruinach wileńskiego zamku przęz A.H.
Kirkora,
Kafel z ptzedstawieniem alegorii słuchu, za Martenem de Vosem
(1532-1603), pocz. XVII w.

il. CZĘSC WŁASCIWA

Podsumowaniem lekcji jest wspólne muzykowanie na udostępnionych
intrumentach i narzędztach muzyc znych.

Zwtedząący starają się zrozlmiec różnlcę mtędzy mlzyką tradycyjną,
folklorystyczną i stylizowaną, a także obejrzeó i usłyszeć mało zl:rane
instrumetty muzyczfie.

Prezentacja instrumentów odbywa się tównteż w sposób praktyczny-
uczestnicy sami podejmują próby wydobywatta dźwięków z instrumentów
skonstruowanych na wzór dawnych.

C ilI. PODSUMOWANIE I EWALUACJA
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Projekt jest finansowany ze środków otrzymanych od MEN narealtzacje
zadanla; ,,Rodzina polonijna. Współpraca szkół funkcjonujących w
systemach oświaty innych państw oraz olgaflizacji społecznych za
granicą prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii,
kultury polskiej oraz irrrrych przedmiotów nauczanych w języku polskim
ze szkołami w Polsce",




