MURANOTEKA
SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLAS POCZĄTKUJĄCYCH SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH

Dzieci w parku

WPROWADZENIE / 5 minut
Prowadzący/prowadząca spotkanie przedstawia się. Informuje, że
spotkanie odbywa się w ramach projektu Muranoteka
prowadzonego przez Stację Muranów, który polega na tworzeniu
społecznego archiwum zdjęć w internecie, gdzie każdy posiadacz
własnych zdjęć z Muranowa może je zamieścić i opisać. Uczniowie
mogą dzięki temu dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o życiu
codziennym na Muranowie. Prowadzący/prowadząca pyta uczniów,
czy któryś z nich zetknął się już z portalem, czy kojarzy nazwę
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Muranoteka.
Informacja dla uczniów: Podczas dzisiejszego spotkania porozmawiamy o tym, jakie
zdjęcia lubicie najbardziej, co najczęściej jest fotografowane u was w domu. Będę też
wdzięczny/wdzięczna za informację, co najczęściej fotografujecie, jeśli robicie zdjęcia
samodzielnie? Pokażę wam też starsze zdjęcia z Muranowa i porozmawiamy o tym co
przedstawiają.
Umówmy się na kilka podstawowych zasad podczas naszego spotkania: pracujemy
jedną godzinę lekcyjną, na czas pracy wyłączamy telefony komórkowe. Czy zgadzacie
się na te zasady? Czy macie jeszcze jakieś postulaty do dzisiejszych zajęć?
PRZEDSTAWIENIE SIĘ UCZNIÓW / 10 minut
Imię każdego z uczniów przyklejone w widocznym miejscu. (identyfikator lub napisane
na taśmie malarskiej).
Pytania do uczniów na rozgrzewkę: w jakiej części Warszawy mieszkam? Z czym
kojarzy mi się Muranów?
KONTINUUM
Do przeprowadzenia kontinuum potrzebna będzie przestrzeń, w której zmieszczą się
swobodnie wszyscy uczniowie stojący obok siebie. Jeśli będzie to konieczne,
prowadzący/prowadząca spotkanie przestawi ławki wspólnie z uczniami.
Następnie naklei linii z taśmy remontowej na podłodze i napisze „Tak” i „Nie” na
każdym z końców taśmy.
Wyjaśnienie zasad kontinuum. Prowadzący/prowadząca będzie odczytywać różne
zdania, prosząc, by uczniowie ustawili się na linii zgodnie z ich opinią/odpowiedzią na
pytania.
Propozycje pytań do kontinuum znajdują się na końcu scenariusza.
Gdy uczniowie ustawią się zgodnie z ich odpowiedziami, można dopytać o szczegóły
ich opinii, poprosić o podanie przykładów.
MOJE ULUBIONE BUDYNKI NA MURANOWIE / 20 minut
Jakie są Wasze ulubione budynki na Muranowie? Jakie macie ulubione place zabaw/
podwórka w okolicy szkoły/w okolicy domu?
Gdzie lubicie się spotykać po szkole?
A czy są jakieś miejsca, których unikacie?
Zebranie tych adresów na jednym dużym flipcharcie.
Pomoc – w sytuacji, gdy klasa jest jeszcze mało zgrana lub gdy niewiele wie o
Muranowie.
Wykreślanka z hasłami związanymi z Muranowem (dwie wersje: łatwiejsza i trudniejsza
pod względem znajdowania haseł – w trudniejszej umieszczone są nie tylko pionowo i
poziomo, ale też pod skosem i wspak. Ważne by hasła w obu wersjach były te same).
2

Po wykreśleniu przez dzieci haseł, rozmowa o tym, które z nich znają? W przypadku
haseł, które są dla uczniów nowe, wyjaśniamy gdzie znajdują się dane miejsca, kim były
osoby, których nazwisk szukali. Na koniec pytamy czy jakiś jeszcze miejsc i postaci im
brakuje?

PODSUMOWANIE
Prośba o zachęcenie rodziców do wstawiania zdjęć na portal muranoteka.pl.
Zagadnienia do kontinuum:
Czy jesteś z Muranowa?
Z czym kojarzy Ci się Muranów?
Czy bywasz codziennie na Muranowie?
Czy lubisz chodzić do kina Muranów?
Czy kojarzysz jakiś mural z Muranowa? Jeśli tak to który? A jakiś inny w Warszawie?
Czy masz ulubiony plac zabaw na Muranowie? Jeśli tak to który, jeśli nie - gdzie masz
swój ulubiony plac zabaw?
Czy chodziłeś do przedszkola na Muranowie?
Czy robisz samodzielnie zdjęcia aparatem fotograficznym?
Czy robisz samodzielnie zdjęcia telefonem komórkowym?
Czy znasz kogoś kto mieszka na Muranowie? Od jak dawna? Co te osoby mówią o
Muranowie?
Czy ktoś z Twojej rodziny mieszka na Muranowie? Od jak dawna? Co te osoby mówią o
Muranowie?

Przykładowe zdjęcia: wszystkie zdjęcia są udostępnione na portalu Muranoteka. Można
je wykorzystywać do celów dydaktycznych z podaniem źródła, nie można prowadzić
działalności zarobkowej z wykorzystaniem zdjęć.

===

Projekt Muranoteka jest współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu „Cyfrowa Polska”
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