Białostocki Ośrodek Kultury

Lego na temat
Od kilku lat w okresie ferii zimowych CLZ organizuje jedyną w swoim rodzaju akcję: udostępnia kilkanaście tysięcy
klocków LEGO i zaprasza na serię warsztatów, tematycznie związanych z historią i kulturą Białegostoku oraz regionu.
W ten sposób z klocków powstały już makiety białostockiego Ratusza, cerkwi św. Mikołaja, kościoła św. Rocha, Pałacu
Branickich; zostało skonstruowane logo Podlasia oraz używaliśmy klocków jako „nici” do wyszywania tradycyjnych
podlaskich wzorów. Podczas warsztatów młodzi uczestnicy poznawali sekrety podlaskiej architektury, tworzyli własne
interpretacje ludowych motywów z klocków, dowiedzieli się niemal wszystkiego o sztuce okresu baroku i
mieszkańcach ogrodów Hetmana Branickiego.
Taka metoda edukacji przypadła do gustu kilkunastu tysiącom uczestników, którzy dotychczas wzięli udział w naszych
zajęciach. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić na stałe do naszej oferty zajęcia z klockami LEGO. Tematy do wyboru:
Ogrody Hetmana Branickiego
wiek: 6-14 lat
W pierwszej części warsztatu uczestnicy poznają historię pałacu hetmana – Jana Klemensa Branickiego oraz zobaczą
na filmie replikę reprezentacyjnej rezydencji zbudowaną z klocków LEGO. Uczestnicy poznają jego główne cechy
architektoniczne. Dowiedzą się, czym jest barok – styl charakteryzujący epokę Hetmana. Poznają też typowe cechy
ogrodów w stylu francuskim i pomogą upiększyć zieleńce Jana Klemensa Branickiego. Na zajęciach spróbują też
wykonać samodzielnie, z klocków dekoracje roślinne i repliki ozdób, które występują na terenie pałacowego ogrodu.
Białostocki Ratusz
wiek: 6-14 lat
W pierwszej części warsztatu uczestnicy obejrzą na prezentacji replikę białostockiego Ratusza wykonaną z kilkunastu
tysięcy klocków Lego. Poznają jego historię: kto był fundatorem tej budowli oraz jak zmieniały się jego funkcje przez
wieki. Dowiedzą się, co znajdowało się wokół Ratusza oraz jak wyglądał rynek za czasów Ludwika Zamenhofa.
Następnie uczestnicy spróbują stworzyć samodzielnie z klocków LEGO obiekty znajdujące się wokół rynku.
Bojary - dzielnica w sercu Białegostoku
wiek: 6-14 lat
W 2019 roku rozszerzyliśmy dotychczasową metodę nauki przez zabawę klockami Lego o doznania sensoryczne:
poczujemy zapach, usłyszymy nagrane głosy. Będą to wspomnienia o domu pachnącym chlebem przy ulicy
Słonimskiej 8 - udostępnione z Mediateki CLZ.
Na początku uczestnicy dowiedzą się, na czym polega wyjątkowość Bojar - jednej z dzielnic naszego miasta. Poznają
wybranych mieszkańców i gości oraz w jakich okolicznościach i które bojarskie domy odwiedzał Józef Piłsudski.
Podczas samodzielnej pracy uczestnicy zbudują domy, niezwykłe ogrody czy sklepy, które ustawią na mapie wokół
obiektu powstałego z ponad 4 tysięcy klocków Lego. W ten sposób stworzą niepowtarzalną makietę Bojar.
Jak powstało esperanto?
wiek: 7-14 lat
Kim był Ludwik Zamenhof? Czy mieszkańcy dziewiętnastowiecznego Białegostoku stali się dla Ludwika inspiracją? W
jaki sposób młody Zamenhof odczytał biblijną opowieść o wieży Babel? Dlaczego międzynarodowy język, który
wymyślił nazywa się esperanto? I co to znaczy?
Idea Ludwika Zamenhofa, aby język uniwersalny ułatwiał komunikację ludziom na całym świecie, przetrwała do dziś.
Esperanto jest stale popularne. Także Białystok - miasto w którym Ludwik się urodził - zyskało na popularności. W jaki
sposób upamiętniamy ważne dla ludzkości osiągnięcia?
Zdobytą w pierwszej części warsztatu wiedzę uczestnicy wykorzystają budując indywidualnie z klocków Lego pomnik
dedykowany Zamenhofowi i jego dziełu.

INFORMACJE O ZAJĘCIACH
grupy zorganizowane
wiek uczestników: 6+
czas trwania: 60 minut

1

Białostocki Ośrodek Kultury
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