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Cele główne:


wzbogacenie wiedzy o historii regionu,



zapoznanie dzieci z legendą związana z miastem rodzinnym



rozwijanie umiejętność koncentracji



rozwijanie wyobraźni

Pomoce i materiały:



masa papierowa, foremki do ciastek, pieczątki i stempelki do wypieków,
pierniki, szablon z Mikołajem do wycięcia,
pędzle, miseczki, farby tempery, pastele olejne,

Przebieg zajęć:

Część pierwsza:
Prowadzący objaśnia zasady projekcji na rzutniku ANIA, pokazując jak wygląda film
na kliszy i jak zmieniają się kolejne slajdy. Następnie prezentowana jest legenda,
prowadzący czyta tekst jednocześnie w trakcie prosi o dopowiadanie i odszukiwanie
konkretnych informacji na kolejnych slajdach:
•
Z jakim miastem związana jest piernikowa legenda?
•
Jakie produkty są konieczne do wypieku pierników?
•
Kto wymyślił wyjątkowy przepis na toruńskie pierniki?
•
Z jakiej okazji powstały wyjątkowe pierniki?
•
Od jakiego imienia pochodzi nazwa najpopularniejszego toruńskiego
piernika?
Po obejrzeniu legendy o toruńskim pierniku, prowadzący podsumowuje razem z
dziećmi odpowiedzi na powyższe pytania i wprowadza dzieci w klimat życia w
średniowiecznym mieście a także przywołuje atmosferę świąt Bożego Narodzenia,
która kojarzy się z zapachem piernika.
Do zapamiętania: W XIII wieku zagospodarowywano nowe ziemie, osadzając na nich
osadników. Powstawały w ten sposób nowe wsie i miasta. Zakładanie nowych miast i

wsi, nazywane jest lokacją. Początek dzisiejszemu miastu Toruń dali Krzyżacy w
1230, dla których był on punktem wyjścia do podboju plemion pruskich i tworzenie
państwa krzyżackiego. Zamek krzyżacki zaczęto budować na miejscu wcześniejszej
osady słowiańskiej, wykorzystując jej formę powierzchni. Nowe terytorium miasta
określa odnowiony przywilej chełmiński z 1251 roku, który został wystawiony w
miejsce starego, zniszczonego w pożarze. W 1280 r. Toruń stał się członkiem Hanzy,
bardzo ważnej organizacji handlowej średniowiecza w tej części Europy. Przez
pewien okres Toruń pełnił funkcje sekretarza Hanzy. Zapewniało to znaczące źródło
dochodów i impuls do wzrostu. Miasto szybko wypełniło się kościołami, ratuszem i
innymi budynkami. W 1365 Toruń otrzymał prawo składu. XIV-XV wiek to pierwszy
okres szybkiego rozwoju miasta. Toruń stał się ważnym miastem w Prusach i dużym
ośrodkiem handlowym, liczącym aż 20 000 mieszkańców. Budowano wspaniałe
kamienice, które częściowo przetrwały do dnia dzisiejszego.
Część druga:
Warsztaty dotyczące pierników warto przeprowadzić w okresie poprzedzającym Boże
Narodzenie, jest to okazja aby opowiedzieć dzieciom o tradycji pieczenia pierników, o
specyfice toruńskiego ciasta. Pierwszy etap pracy polega na wyciskaniu z masy
papierowej różnorodnych form pierników, wykrawaniu kształtów, które dekorowane
są odciskami stempli i pieczątek. W czasie kiedy masa papierowa będzie wysychała,
dzieci składają szablon Mikołaja i częstują się toruńskimi piernikami (w związku z
tym, że pierniki z masy papierowej nie nadają się do jedzenia, warto uraczyć
podniebienia uczestników zajęć prawdziwymi wypiekami). Aby przyśpieszyć proces
wysychania można użyć suszarki do włosów i podsuszyć masę papierową. Drugi etap
pracy polega na dekorowaniu pierników przy pomocy pędzelka, tempery i pasteli
olejnych. W tak stworzonych piernikach można zrobić niewielki otwór i wykorzystać
je do zawieszenia na choince.
Na koniec zajęć zapraszamy wszystkie dzieci do wspólnej fotografii ze swoimi
pracami!

