
B u d u j e m y 

s k a n s e n
Scenariusze warsztatów tworzenia gry planszowej 
dla dzieci z klas IV–VI szkoły podstawowej
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Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach projektu „Bu-
dujemy skansen – wielkoformatowa gra planszowa dla dzieci”, 
realizowanego   przez Muzeum – Nadwiślański Park Etnogra-
ficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. Projekt dofinansowa-
no ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach 
programu „Patriotyzm Jutra”.

Celem projektu było stworzenie wielkoformatowej gry plan-
szowej, przybliżającej kulturę Krakowiaków Zachodnich oraz 
proces powstawania skansenów. Współtwórcami gry są dzie-
ci z klas IV–VI szkoły podstawowej, które wzięły udział w wa-
kacyjnych warsztatach na terenie skansenu w Wygiełzowie 
w dniach 11–14 lipca 2017.

Młyn z Sadka, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie 
i Zamek Lipowiec
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SCENARIUSZ 1 Lokalne dziedzictwo kulturowe
Cel: integracja grupy, zaznajomienie uczestników z pojęciem 
dziedzictwa kulturowego, przedstawienie wstępnej koncepcji 
gry planszowej.
CzaS trwania: 4 godz.
Potrzebne materIały: rodzinne pamiątki, samoprzylepne 
karteczki, mazaki, gry planszowe poświęcone tematyce dzie-
dzictwa kulturowego.

Przebieg  1. Zadanie domowe 
Tydzień przed rozpoczęciem warsztatów prosimy uczestników 
o przyniesienie rodzinnej pamiątki. Jest to zadanie także dla 
prowadzących warsztaty. 

 2. Poznajmy siE
´
! 

Prosimy uczestników, by na samoprzylepnych kartkach napi-
sali swoje imię i narysowali coś, co ich charakteryzuje, co lubią 
najbardziej. Dzieci przyklejają „wizytówkę” do koszulki, a na-
stępnie po kolei przedstawiają się i wyjaśniają, co i dlaczego 
namalowali. 

 3. Spacer po skansenie
Oprowadzamy uczestników po skansenie, pokazując najważ-
niejsze obiekty oraz wskazując punkty, które pomogą im zo-
rientować się w terenie. Prosimy dzieci, by uważnie przyglądały 
się oglądanym budynkom oraz przedmiotom, które znajdują się 
w środku.

 4. Czym jest dziedzictwo?
Po dotarciu na miejsce warsztatów siadamy w kręgu. Każdy 
wyjmuje przyniesioną pamiątkę i kładzie ją przed sobą. Zaczy-
namy opowiadać o przyniesionych przez siebie przedmiotach, 
wskazując ich historię i przyczyny, dla których są one dla nas 
cenne. Następnie prosimy dzieci, by w podobny sposób opisały 
swoje pamiątki. 
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Na dużej kartce zapisujemy słowo dziedzictwo i prosimy dzie-
ci o podanie skojarzeń, które przyszły im do głowy. Następnie 
pokazujemy zdjęcia zabytków, strojów ludowych, odsłuchu-
jemy wykonania fragmentów regionalnej muzyki, częstujemy 
się lokalnymi potrawami. Wszystkie te przedmioty układamy 
w kręgu, obok przyniesionych pamiątek. Wyjaśniamy, czym jest 
dziedzictwo kulturowe i tłumaczymy, że wszystkie te rzeczy są 
właśnie dziedzictwem. Następnie dzielimy dzieci na 3 grupy. 
Tłumaczymy, że dziedzictwo to nie tylko stare zamki i pomniki, 
ale także pieśni, legendy a nawet tradycyjny sposób wytwarza-
nia sera. Dziedzictwo dzielimy na materialne i niematerialne. 
Aby dobrze to zrozumieć, dzielimy grupę na trzy części. Każda 
dostaje 20 karteczek z nazwami (witraż, gwara, Kopalnia Soli 
w Wieliczce, listy, zwyczaje, potrawy regionalne) i ma za zada-
nie przyporządkować je do dziedzictwa materialnego lub nie-
materialnego. Następnie przedstawiciele grup przyklejają kartki 
do plansz z napisem dziedzictwo materialne i dziedzictwo nie-
materialne, w razi wątpliwości przeprowadzamy dyskusję. 

Przechodzimy do naszego lokalnego dziedzictwa znajdujące-
go się w skansenie w Wygiełzowie. Opowiadamy, jaki jest cel 
stworzenia gry planszowej, dzięki której uczniowie z okolicz-
nych szkół i turyści przekonają się, jak ciekawe i wartościowe 
jest to, co możemy tutaj zobaczyć. Tłumaczymy, czego od nich 
oczekujemy – pomocy, przy stworzeniu gry w taki sposób, aby 
była ona atrakcyjna dla ich rówieśników.

 5. Przerwa na poczE
´
stunek

 6. Gramy!
Przygotowując własną grę, warto zorientować się w rynku gier 
edukacyjnych dotyczących dziedzictwa. A że najlepiej zrobić to 
w praktyce, dzielimy grupę na pół – część zagra w „Pierścień 
Św. Kingi”, pozostali w „Chłopską Szkołę Biznesu” (obie gry 
opracowane przez Małopolski Instytut Kultury). Podkreślamy, 
że nie liczy się jedynie wygrana, ale trafne obserwacje, które 
pomogą nam w dopracowaniu zasad naszej gry planszowej.
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SCENARIUSZ 2 Jak powstaje skansen?
Cel: przedstawienie uczestnikom, w jaki sposób drewniane 
budynki przenoszone są do skansenów, zaznajomienie z ob-
szarem występowania Krakowiaków Zachodnich, wspólne wy-
pracowanie szczegółowych zasad gry planszowej
CzaS trwania: 4 godz.
Potrzebne materIały: mapy samochodowe Małopolski, 
plany skansenu, wydruki mapy regionu, flamastry i kredki, pie-
czątki, mikroguma.

Przebieg 1. ŻZ
.
ywa mapa 
Na ziemi kładziemy kartkę z różą wiatrów wyznaczając cztery 
kierunki świata i zapraszamy dzieci do stworzenia mapy Mało-
polski. Każdemu dziecku podajemy nazwę jednej miejscowości 
(wybieramy okoliczne, znane dzieciom wsie oraz duże miasta) 
i prosimy, aby stanęły w miejscu, gdzie ich zdaniem leży ich 
miejscowość. Następnie każdy kolejno wymienia nazwę swo-
jej miejscowości i mówi jedno zdanie na jej temat (np. kiedyś 
byłem tam na wycieczce, mieszka tam moja babcia, chciałbym 
tam pojechać, itp.)

 2. Czy znasz swój region? 
Rozdajemy dzieciom mapy samochodowe Małopolski i wyru-
szamy na krótki spacer po skansenie. Podczas wędrówki przez 
skansen zatrzymujemy się przy wybranych chałupach, a zada-
niem dzieci jest odnalezienie na mapie miejscowości, z których 
zostały one przeniesione do skansenu. Po drodze odwiedza-
my 2 wybrane chałupy. Przed pierwszą wizytą prosimy, aby 
uważnie rozglądały się po wnętrzu, starając się zapamiętać jak 
najwięcej szczegółów. Po wyjściu pytamy – co opowiedzieli-
by o tym miejscu swoim kolegom i koleżankom z innej części 
Polski? Co ich zdaniem jest ciekawe, warte opowieści? Przed 
wejściem do drugiej chałupy prosimy, aby wyobraziły sobie, 
że jest to ich dom, w którym wkrótce mają zamieszkać. Niech 
zastanowią się podczas zwiedzania: gdzie będą spać? Gdzie 
przyrządzać posiłki? Myć zęby? Po wizycie prosimy o opisanie 
swoich wrażeń i odczuć. Czy są sobie w stanie wyobrazić życie 
w takim domu?
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 3. Spotkanie z etnografem 
Na warsztaty zapraszamy pracownika Muzeum, który opowia-
da dzieciom, w jaki sposób drewniane budynki przenoszone są 
do skansenów oraz wspomina, w jaki sposób powstawał skan-
sen w Wygiełzowie. Dzieci mają możliwość wspólnego złożenia 
od podstaw drewnianego modelu chałupy typu „krakowskiego”. 

 4. Przerwa na poczŻstunek 

 5. Opracowanie zasad gry planszowej
Przedstawiamy dzieciom wstępny zarys zasad gry planszowej, 
która ma składać się z dużej planszy, przedstawiającej mapę 
terenów zamieszkałych przez Krakowiaków Zachodnich oraz 
mniejszych plansz, na których uczestnicy gry budować będą 
własny skansen. Gracze będą mieli za zadanie wczuć się w rolę 
etnografów i „podróżować” po planszy w poszukiwaniu drew-
nianych budynków i pamiątkowych przedmiotów. Drewniane 
budynki będą przenosić do skansenu, przy okazji wykonując 
serię zadań związanych z kulturą Krakowiaków. 
Przeprowadzamy burzę mózgów wokół wybranych zagadnień 
związanych z grą, m.in.:
–  w jaki sposób gracze będą podróżować po planszy?
–  jakie będą zasady przenoszenia budynków do skansenu?
–  jaka forma zadań do wykonania będzie najlepsza dla grup 

szkolnych?
–  na czym polegać będzie wygrana? Czy stawiamy na rywali-

zację czy współpracę?

Następnie każdy uczestnik otrzymuje wydruk mapy regionu, 
plan skansenu oraz zestaw materiałów plastycznych do malo-
wania. Prosimy, aby spróbowały przedstawić graficznie, jak mo-
głaby wyglądać plansza gry. Podczas pracy prosimy dzieci o po-
głębiony opis wykonywanych czynności i zapisujemy wszystkie 
pomysły, jakie wyłonią się w trakcie dyskusji. Dokumentujemy 
wszystkie prace, które staną się inspiracją podczas opracowy-
wania graficznego gry planszowej. 
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 6. Logo gry planszowej
Na koniec przedstawiamy dzieciom kilka przykładowych logo-
typów, wyjaśniamy ich funkcję. Proponujemy wykonanie logo 
naszej gry planszowej, nawiązujące do nazwy gry. Przed roz-
poczęciem pracy wspólnie wypisujemy najważniejsze hasła, do 
których powinno się odwoływać logo. Dzieci otrzymują tektu-
rowe lub drewniane krążki oraz mikrogumę. Kształt logo wyci-
nają z mikrogumy i naklejają na krążki. Powstałą w ten sposób 
pieczątkę malujemy flamastrami i odbijamy na papierze w róż-
nych wersjach kolorystycznych. Dzieci otrzymują także różno-
rodne gotowe pieczątki, dzięki którym będą mogły stworzyć 
bardziej urozmaicone kompozycje. Propozycje dzieci zostaną 
wykorzystane do stworzenia logo gry planszowej oraz całego 
projektu, podczas opracowywania graficznego materiałów.

 Projekty logotypu gry planszowej stworzone przez uczestników warsztatów.
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SCENARIUSZ 3 Charakterystyka Krakowiaków Zachodnich
Cel: przybliżenie kultury Krakowiaków Zachodnich, wspólne 
opracowanie szczegółowych zadań na potrzeby gry planszowej.
CzaS trwania: 4 godz.
Potrzebne materIały: wybrane eksponaty ze zbiorów 
Muzeum, zdjęcia dokumentujące dziedzictwo Krakowiaków 
Zachodnich ze zbiorów Muzeum, brystol, flamastry

Przebieg 1. Kalambury z gina̧cymi zawodami
Dzieci dobierają się w pary i losują kartki z wypisanymi nazwa-
mi ginących zawodów. Każda para po kolei próbuje przedsta-
wić wylosowany zawód za pomocą gestów, pozostali próbują 
odgadnąć jego nazwę. 

 2. Domino 
Rozdajemy dzieciom w równej liczbie zdjęcia przedmiotów 
związanych z dziedzictwem kulturowym Krakowiaków Za-
chodnich (elementy stroju, przedmioty użytku codziennego, 
narzędzia, ozdoby, itp.) bez wyjaśniania, co dokładnie przed-
stawiają. Rozpoczynamy grę w domino – układamy pierwsze 
zdjęcie, a zadaniem dzieci jest dokładanie kolejnych. Przedmiot 
na kolejnym zdjęciu powinien w jakiś sposób łączyć się z po-
przednim (rozpoczynać na tą samą literę, być z tego samego 
tworzywa, pełnić podobną funkcję, itp.) Po ułożeniu wszystkich 
zdjęć, próbujemy się zastanowić, co łączy wszystkie przedmio-
ty. Wspólny wniosek na koniec zabawy – wszystkie związane 
są z Krakowiakami Zachodnimi. Następnie prosimy dzieci, aby 
zastanowiły się, w jaki sposób poszczególne przedmioty można 
wykorzystać na potrzeby zadań do gry. O co można zapytać 
graczy w związku z tym przedmiotem? Jakie zadanie twórcze 
można wokół tego przedmiotu zbudować? 

 3. Z
.
ywe obrazy

Dzielimy się na 2 grupy. Każda z grup otrzymuje za zadanie 
stworzenie żywego obrazu z wykorzystaniem eksponatów 
ze zbiorów Muzeum (nosidła na wodę, wiklinowe koszyki, 
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drewniane cepy, balia do prania). Każda grupa ma pół godziny 
na wybór scenki (w oparciu o wskazówki prowadzącego) miej-
sca oraz dobór materiałów. Następnie grupy po kolei prezen-
tują swój obraz.

 4. Przerwa na poczȨstunek
Ze względu na charakter warsztatów poczęstunek ma charakter 
regionalny. W przypadku dobrej pogody gromadzimy się przy 
ognisku, na którym przygotowana zostanie specjalność regionu 
– ziemniaki prażone (ziemniaki po cabańsku). Po posiłku zachę-
camy dzieci do opowiadania o własnych doświadczeniach ku-
linarnych, dzielimy się wspomnieniami na temat tradycyjnych 
i domowych potraw.

 5. Bazar pomysłów
Przygotowujemy kilka stoisk z dużymi kartkami brystolu i fla-
mastrami. Na każdej kartce wypisane są kategorie pomysłów 
na zadania do gry planszowej (puzzle, klocki, krzyżówka, rebus, 
szyfr, mapa, model, makieta, itp.) Rozdajemy dzieciom ponow-
nie zdjęcia przedmiotów z zabawy z dominem. Dzieci po kolei 
pochodzą do stoisk, przyklejają zdjęcia i wpisują swoje pomysły 
na zadania. Zachęcamy dzieci, aby czytały dokładnie pomysły 
kolegów i koleżanek oraz dopisywały swoje modyfikacje po-
szczególnych zadań. Rozdajemy dzieciom także czyste kartki, 
aby mogły zapisywać własne pomysły i uwagi odnośnie do gry.
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SCENARIUSZ 4 Czy w skansenie wszystko gra? 

Cel: przetestowanie gry, podsumowanie i ewaluacja projektu.
CzaS trwania: 4 godz.
Potrzebne materIały: makieta gry, karteczki, mazaki, duża 
tkanina, farby, pędzle. 

Przebieg 1. Rozruszajmy siȨ
Zabawa w rozplątywani łańcucha z ludzi – dzieci stają w kręgu 
i rozpościerają ręce, łapiąc dłonie sąsiadów swoich sąsiadów. 
Następnie próbują się wyplątać bez puszczania rąk. 

 2. Próbne rozgrywki 
Przyszedł czas na wielkie testowanie: sprawdzamy prototyp 
gry oraz zadań, mierzymy czasy, dyskutujmy i spisujemy uwagi. 
Pracujemy na wstępnych wydrukach i makietach. Część grupy 
gra w grę, druga część prowadzi rozgrywkę. Następnie wymie-
niamy się spostrzeżeniami. Ponieważ jednym z elementów gry 
będzie przenoszenie do skansenu drewnianych chałup, w ra-
mach odpoczynku od pracy umysłowej proponujemy dzieciom 
krótką zabawę plastyczną. Każdy wykonuje model chałupy na 
bazie tekturowego pudełeczka. Zachęcamy dzieci, aby poma-
lowały swoje chałupy nawiązując do charakterystycznych zdo-
bień ścian budynków znajdujących się w skansenie. 

 3. Przysłowiowe podchody
W ramach przerwy proponujemy dzieciom zabawę w podcho-
dy. Dzielimy grupę na 3 podgrupy i każdej z nich przypisujemy 
wybrany kolor. Każda z podgrup otrzymuje mapkę skansenu 
z zaznaczonymi budynkami, w których ukryte są kolorowe kar-
teczki z fragmentami ludowych porzekadeł i przysłów:

Kapusta tłusta sama wchodzi w usta
Lepszy w domu groch kapusta, niż na wojnie kura tłusta
Zjesz beczkę soli, nim poznasz do woli

Zadaniem dzieci jest odnalezienie wszystkich karteczek dane-
go koloru i złożenie fragmentów przysłów w całość. Wygrywa 
grupa, która jako pierwsza wykona zadanie.
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 4. Przerwa na poczȨstunek 

 5. Ewaluacja 
Przygotowujemy trzy stanowiska do ewaluacji warsztatów. Na 
pierwszym kładziemy 3 kartki z hasłami: „Atmosfera”, „Program” 
oraz „Czy skansen jest dobrym miejscem na wakacje?” Każde 
dzieci z otrzymuje po 10 koralików i ma za zadanie ocenić po-
szczególne aspekty warsztatów, nawlekając odpowiednią ilość 
koralików na sznureczki, przyklejone do kartek. Na drugim sta-
nowisku przygotowujemy kartki z hasłem „Nasze pomysły na 
warsztaty”. Ostatnie stanowisko to pudełeczko na listy, do któ-
rego dzieci mogą wrzucać wszelki uwagi i refleksje, szczególnie 
takie, którymi chciałyby się podzielić jedynie z prowadzącymi 
warsztaty. 

 6. Na poz
.
egnanie wszyscy razem… 

Tworzymy z dziećmi wielkoformatowy plakat „Nasze dziedzic-
two”. Każdy może narysować to, co uważa za właściwe. Grupa 
może też wybrać w drodze głosowania ważne dla niej obiekty 
i podzielić się pracą. Następnie wręczamy dzieciom pożegnalne 
upominki: notesy etnografa, zachęcając, aby uważnie obserwo-
wały świat dookoła i angażowały się w działania na rzecz lokal-
nego dziedzictwa.
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