
Klasa IV - 10 czerwca 2020r. (13 tydzień)  

Temat: O sztuce mojego regionu – Skansen.  

Na ostatniej lekcji mieliście wyszukać w swoim otoczeniu przedmioty będące dziełami 

rzemiosła ludowego. Na podstawie zdjęć, jakie niektórzy mi przysłali śmiało można 
powiedzieć, że macie w domach prawdziwe skarby. Dziękuję Wam za te zdjęcia. 
Dzisiejsza lekcja jest jakby podsumowaniem całego działu o sztuce naszego regionu. 
Planowałam z Wami zorganizować wycieczkę do skansenu – niestety obecna sytuacja to 
uniemożliwiła. Jeśli kiedyś z rodzicami odwiedzicie np. Skansen w Sierpcu, popatrzcie na 
znajdujące się tam eksponaty pod kątem wiedzy, jaką zdobyliście w ostatnich tygodniach. 
Warto wiedzieć, że skansenów w Polsce jest więcej, nie tylko w Sierpcu. 

Ostatnie zadanie domowe nie na ocenę. Korzystając z różnych źródeł sprawdź, gdzie 
jeszcze w naszym kraju znajdują się skanseny, lub muzea etnograficzne. Dobrze byłoby 
sprawdzić to na mapie Polski. 
Korzystając z Internetu, zrealizujcie wirtualną wycieczkę po dowolnym skansenie. 
 A tym czasem zapoznajcie się po raz ostatni z tekstem poniżej. 
 

26. Skansen 
Skansen jest niezwykłym miejscem – to muzeum usytuowane na wolnym powietrzu. Możemy się w 

nim zapoznać z kulturą ludową danego regionu. Odwiedzając skansen, wkraczamy do zupełnie innego 

świata, w pewnym sensie przenosimy się w przeszłość. 

Malownicze wiejskie zagrody, budynki gospodarcze i sakralne wykonane z naturalnych materiałów – 

drewna, kamienia, gliny – przypominają o czasie, gdy człowiek żył zgodnie z naturą i cyklem pór roku. Na 

terenie skansenu odbywają się jarmarki, podczas których można skosztować tradycyjnych regionalnych 

potraw lub kupić dzieła sztuki ludowej. Inną formą działalności skansenów, zwanych też parkami 

etnograficznymi, są warsztaty. Dzięki uczestniczeniu w zajęciach możemy nauczyć się sztuki rękodzieła, 

na przykład garncarstwa lub robienia ozdób z bibuły. 
 

 

 

82. Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 

Zespół współtworzą dwór, budynki gospodarcze, stary park, spichlerz, pasieka z ulami, stajnia i owczarnia, a także 

tartak, kuźnia, olejarnia i karczma. W tym skansenie można zobaczyć na przykład tak zwaną czarną izbę, czyli 

kuchnię – dym z pieca brudził ściany i stąd ta niezwykła nazwa. 
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83. Izba w skansenie w Kolbuszowej 

Skansen szczyci się kolekcją ręcznie robionych drewnianych zabawek, które można tam też kupić. Na terenie parku 

znajdują się także piękne drewniane kapliczki, malowane i zdobione kwiatami poskręcanymi z bibuły. 

 

 
 

84. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku 

To największy skansen w Polsce. Tradycyjne wiejskie zagrody, budynki gospodarcze, cerkwie, kościół, szkoła, 

zajazd, młyn wodny i kuźnie tworzą niezwykły krajobraz. 

Niektóre chaty są oryginalnie malowane – w części mieszkalnej na biało, a w części gospodarskiej w pionowe białe 

pasy lub duże kropki (na zewnętrznych ścianach). 
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