scenariusz lekcji
„Historia Żydów w Białowieży”
dla dzieci z klas IV-VI
Cele
- poznanie historii Żydów białowieskich a poprzez nią historii Białowieży
- zdobycie wiedzy - skąd się tu wzięli, ilu ich było, gdzie była synagoga, gdzie mieszkali, kim byli, co się z nimi
stało
- poznanie podstawowych pojęć i faktów dotyczących kultury żydowskiej w ogóle oraz piosenki
Efekty
- uczeń zna podstawową historię społeczności żydowskiej Białowieży
- uczeń zna i lokalizuje określone miejsca żydowskie oraz miejsca pamięci o Żydach w Białowieży
- uczeń zna podstawowe pojęcia - judaizm, jidysz, kirkut, macewa, rabin, synagoga, alfabet, Tora
- oraz fakty historyczne - osadnictwa na ziemiach polskich i Holocaustu
- powstaje wystawa, z którą mogą zapoznać się koledzy i koleżanki ze szkoły
Metody
- rozmowa
- oglądanie albumów
- prezentacja
- słuchanie fragmentów wywiadów
- zapoznanie się ze stroną Wirtualnego Muzeum Historii Żydów w Białowieży www.jewish-bialowieza.pl
- degustacja macy, przymierzenie kipy, zabawy
- śpiewanie
- przygotowanie wystawy - praca z materiałami historycznymi
Scenariusz
Bazą dla zajęć są zasobu zgromadzone w Wirtualnym Muzeum Historii Żydów w Białowieży:
www.jewish-bialowieza.pl Każdy z punktów można zrealizować bazując na wybranych przez nauczyciela
postaciach lub rodzinach, na wybranych samodzielnie fragmentach wywiadów, wybranych zdjęciach.
1. Co już wiemy o Żydach w ogóle?
Praca z książkami, rozmowa - wprowadzenie podstawowych pojęć i faktów dotyczących Żydów w Polsce.
2. Co wiemy o historii Żydów w Białowieży?
Dzieci mierzą się ze swoją wiedzą/niewiedzą wypełniając Karty Pracy. Wspólnie omawiamy, co wiemy, a czego
chcielibyśmy się dowiedzieć.
3. Prezentacja historii Żydów Białowieskich na podstawie materiałów ze strony Muzeum
Nauczyciel opowiada podstawową historię osadnictwa Żydów w Białowieży (dział Osadnictwo na stronie
Muzeum) przygotowaną samodzielnie na poziomie zależnym od wieku uczniów i ich uprzedniej wiedzy lub
korzysta z opracowania skrótu historii osadnictwa zamieszczonego w Folderze dostępnym na stronie Muzeum).
4. Można zaprezentować wybrane fragmenty wywiadów z mieszkańcami Białowieży.
5. Uzupełnienie Kart Pracy.
6. Praca w grupach nad przygotowaniem szkolnej mini-wystawy "Historia Żydów w Białowieży”
(np. w formie plakatów) na podstawie poznanego materiału i zapisków w Kartach Pracy.
Nauczyciel powinien wcześniej przygotować wydruki wybranych zdjęć ze strony Muzeum.
Scenariusz można/trzeba modyﬁkować w zależności od potrzeb, wiedzy i wieku grupy.

Materiał przygotowany przez Wirtualne Muzeum
Historii Żydów w Białowieży powstał w ramach stypendium
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

www.jewish-bialowieza.pl

