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SCENARIUSZ LEKCJI MUZEALNEJ

26 X 20t7 r. w Pałacu Wielkich Ksiąząt Litewskich w Wilnie

Temat: Rozwói pałacu wielkich ksiażat Litewskich- funkcie historycznei
rezydencii.

Cel główny:
- poznanie podstawowych wiadomości o Pałacu,
- ówiczenie umiejętności aktywnego sfuchania,
- kształtowanie umiejętności korzystania z informacji.

Cd'e szczegółowe:
Uczeń potrafi
- opowiedzieó o Pałacu Książąt w Wilnie,
- przedstawió ciekawe przykłady ekspozycji,
- wskazać interesujące strony www na omawiany temat,
- przedstawić własną opinię,
- korzystać z dostępnych materiałów.

Metody pracy:
meto da zaj ę ó pr al<ty cznych, s ytua cy jna, eks pre s yj na

Formy pracy:
grupowa, jednostkowa

Środki dydaktyczne:
foldery, broszury
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Tok lekcji:

I. FAZA WSTĘPNA

1. Poznawanie przes złoścl

prowadzący omawia miejsce , gdzie znajdująsię uczniowie, poleca zvłróc\ó

uwagęnaSpecyficznąarchitekturęwnętrz.Prowadzącyopisujeichswoistość.
porównuj e szczególne cechy Pałacu w stosunku do innych muzeów, Następnie

wyjaśnia temat lekcji muzealnej,

2.SkomentowanieokresurozkwituPałacu(xu-XVIIwiek).

il. CZĘŚC WŁAŚCIWA

Ukazanie ekspozycj i i naj ciekawszych eksponatów :

. ogromna biblioteka (4000 tomów),

O

a

zbtorY obtazów,,broni' 
. ^+^1 .ł^ .{,,,iońlzir ,historii

obok pała cu założono ogród, który stał się świadkiem romantycznej

miłosnej Zygmurfta Augusta i Barbary Radziwiłłóyny,

Wmurachzamkugromadzonodrogiegobelrny.Gobelinstałsię
nieodzowrry- .t"*"ntJm wystroju *nęńupuiu"1, i był obiektem pożądania

Zygmunta August a, a zebtana pfzer niego-kolekcja tkanin dekoracyjnych

upiększała koronacje , uczty weselne, święta państwowe i spotkania

dostojnych gości.

dzięła sztuki,
meble.

a

a

ilI. PODSUMOWANIE I EWALUACJA

W odniesieniu do wiadomości zdobytych podczas lekcji muzealnej

uczniowie spróbują odpowi edziec na pytanie: jakie ma ztaczenie dla przyszłych

pokolen gromadzenie eksponatów z przeszłości i jakie skutki w wychowaniu

społeczeństwaprzynosiudostępnianiezbiorówszerokimgrupom.
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