Jak
odnaleźć
własne
korzenie?

Będziecie potrzebować:
PRZYGOTUJ:
Do zgromadzenia:
materiały plastyczne: arkusze brystolu, kredki, ołówki, długopisy, kartki
do robienia notatek
Jeśli brakuje Wam jakiegoś materiału, pomiń go. Możesz też znaleźć
w mieszkaniu podobny element, np. zamiast brystolu możecie skleić
razem kilka kartek A4.
SIĘGNIJ PO RODZINNE PAMIĄTKI: Sprawdź czy posiadasz w domu
przedmioty, które stanowią świadectwo historii Twojej rodziny np.
dokumenty, fotograﬁe, przedmioty mające swoją tradycję i znaczenie.

Wstęp do scenariusza

OBEJRZYJ FILM: Zajrzyjmy do Archiwum Państwowego.
Obejrzyjcie razem ﬁlm z udziałem pracowników Archiwum Państwowego w
Olsztynie – Marty Adamskiej i Karola Maciejko, w którym opowiadają o
genealogii czyli nauce badającej więzi rodzinne między ludźmi.
Po obejrzeniu ﬁlmu porozmawiajcie.
Film: https://www.youtube.com/watch?v=emjcbaTyA-U
Co zapamiętałeś/-łaś z ﬁlmu?
Jakie miejsce zostało przedstawione w ﬁlmie?
Co to właściwie znaczy, że człowiek posiada korzenie?
Dlaczego ich szuka?

ZOBACZ PREZENTACJĘ: Jakie mogą być drzewa genealogiczne?
Wyświetl prezentację przedstawiającą różne drzewa genealogiczne.
Zwróć uwagę dziecka, że drzewa genealogiczne mogą przybierać różne
formy. Wskaż jak biegną korzenie (gdzie umieszcza się najmłodszych, a
gdzie starszych przodków). Powiedz, że drzewa można robić ręcznie,
bądź z wykorzystaniem aplikacji dostępnych w internecie.
Prezentacja do pobrania:
https://drive.google.com/ﬁle/d/1hpGXt7tFf4AeGiKRcRfSWXSG4Lmwsgy
P/view
Następnie podsumujcie wspólnie poznane wiadomości:
Od czego należy zacząć tworzenie drzewa?
Jakie informacje są do tego potrzebne?
W których miejscach drzewa umieszcza się poszczególnych członków
rodziny?
Podkreśl, że przy tworzeniu drzewa będziemy potrzebowali m.in. takich danych
jak: imię i nazwisko osoby, data urodzenia, pokrewieństwo.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Źródła informacji o naszych korzeniach
- przegląd dokumentów
Zastanów się wspólnie z dzieckiem nad przykładami dokumentów, w
których można szukać informacji potrzebnych do stworzenia drzewa.
Następnie obejrzyjcie razem prezentację, która przedstawia różne rodzaje
dokumentów (akty urodzenia, akty małżeństwa, świadectwa szkolne,
dyplomy, fotograﬁe).
Prezentacja do pobrania:
https://drive.google.com/ﬁle/d/11GMZeKcnAqj3ezOPUgvtPMyWtMVdjM8u
/view
Następnie przyjrzyjcie się wspólnie przedmiotom, które stanowią
świadectwo historii Waszej rodziny.
Jakie informacje na temat historii rodziny kryją one w sobie?

Rozwinięcie / praca własna
TWORZYMY DRZEWO GENEALOGICZNE: samodzielnie stwórzcie drzewo na podstawie
przygotowanych przez nas materiałów.
Materiały do pobrania:

https://drive.google.com/ﬁle/d/1iVKLTghk27xi1Xo5nSI8mPvWd6dZPzrw
/view
Przygotujcie: wydrukowany zestaw dokumentów lub wyświetlcie je na monitorze
komputera, brystol, arkusze do robienia notatek, pisaki, kredki.
Na podstawie dokumentów określijcie pokrewieństwo, a dodatkowo zastanówcie się,
co poza nazwiskiem łączy poszczególnych członków rodziny Grot (przykładowe
odpowiedzi to: wyznanie prawosławne, lekarze, wojskowi, narodowość niemiecka).

Instrukcja:
https://drive.google.com/ﬁle/d/1MA9VYq6WGJX0Z6mq-6vywR8x4sJS0EXG/view

Podsumowanie

PO CO SZUKAMY SWOICH KORZENI?
Przyjrzyjcie się stworzonemu przez Was drzewu rodziny Grot.
Porozmawiajcie na temat tego, po co ludzie szukają własnych
korzeni, dlaczego gromadzą pamiątki rodzinne, do czego mogą
być potrzebne informacje o przodkach.
Przykładowe pytania:
Dlaczego ludzie szukają własnych korzeni?
Jak stworzyć drzewo genealogiczne?
Jakich informacji w tym celu potrzebujemy, jak i gdzie ich szukać?

Zadanie dodatkowe

WYKONAJ DRZEWO GENEALOGICZNE WŁASNEJ RODZINY
Porozmawiaj z dzieckiem na temat historii Waszej rodziny:
Skąd pochodzi?
Kim byli Wasi dziadkowie, pradziadkowie?
Przyjrzyjcie się zebranym w domu dokumentom i fotograﬁom.
Następnie stwórzcie drzewo genealogiczne własnej rodziny.
Jeśli nie macie w domu żadnych materiałów, zapytajcie bliskich z
rodziny o potrzebne Wam informacje.
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