Program X Warsztatów Historyczno-Artystycznych pt.: „Czas Zelaża”
PONIEDZIAŁEK 26.06.2017
Pierwszego dnia uczestnicy zostaną wprowadzeni w temat warsztatów. Dzieci poznają także
pracę archeologa. W przygotowanych wykopach wyeksplorują pozostałości po osadnictwie
sprzed 2000 tysięcy lat. Na wystawie muzealnej dowiedzą się, jak mogło wyglądać życie
codzienne ludzi z przełomu er, aby później zaaranżować przestrzeń warsztatową i stworzyć z
niej osadę hutniczą. Każdy dostanie pudełko, w którym będzie wykonywał swoją makietę
osady.
WTOREK 27.06.2017
Drugiego dnia warsztatów każda grupa będzie stawiać swój piec z gliny. Następnie dzieci
poznają surowce używane przy wytopie żelaza. Za pomocą rudy, węgla drzewnego i wapna
dzieci wykonają prace plastyczne. W czasie wolnym będą gry i zabawy ruchowe oraz
nagrywanie relacji z warsztatów. Na zakończenie z uzyskanych na zajęciach elementów
wykonają część makiety.
ŚRODA 28.06.2017
Tego dnia uczestnicy poznają dawne techniki rozniecania ognia. Dowiedzą się jakie rytuały
pogrzebowe istniały 2 tysiące lat temu. A tradycje związane z obrzędowością poznają
podczas spotkania z szamanem. Stałymi elementami tego dnia będą gry i zabawy w czasie
wolnym oraz kontynuacja nagrań. Na zakończenie z uzyskanych na zajęciach elementów
wykonanie jakiejś części makiety.
CZWARTEK 29.06.2017
Tego dnia uczestnicy wezmą udział w wytopie żelaza w zbudowanych przez siebie
dymarkach. Poznają też ten proces pod względem chemicznym w specjalnym warsztatowym
laboratorium. Przejdą szkolenie BHP i pod okiem zielarki przygotują maści i mikstury
chroniące zdrowie hutnika. W czasie wolnym odbędą się gry i zabawy, kontynuacja nagrań
oraz z uzyskanych na zajęciach elementów wykonanie jakiejś części makiety.
PIĄTEK 30.06.2017
Ostatniego dnia warsztatów dzieci poznają pracę w kuźni i sami będą mogli spróbować zrobić
żelazny przedmiot. Poznają też rolę i znaczenie tego surowca dla ludzi 2000 lat temu. W
czasie wolnym dokończą nagrania i makiety osad oraz przygotują się do Wieczoru
Otwartego.
Na zakończenie warsztatów zostanie zorganizowany Wieczór Otwarty, na który wstęp będą
mieli wszyscy chętni. Będzie to artystyczne podsumowanie całego tygodnia warsztatowego.

