histo r y c z n e w a r s z taty plastyczne

testament królowej/króla

Grupa wiekowa: 6+
Czas trwania: około 2,5 godziny

Cel:
Spisanie swojego królewskiego testamentu adresowanego do
następczyni / następcy oraz stworzenie pracy plastycznej
przedstawiającej królewski autoportret.

Lista materiałów:
do pisania:
kartki A4, najlepiej nie śnieżno-białe, a o kremowym lub
jasnożółtym zabarwieniu, jeśli grupa jest mała można pokusić się
o nadpalenie brzegów papieru nad, świeczką, żeby wyglądał na
starszy i podniszczony,
ołówki, gumki, temperówki,
do rysowania:
kartki A3, dobrze jeśli będą odrobinę grubsze,
coś do malowania, np. kredki, pastele lub farby plakatowe,
uwaga: jeśli farby to też:
duże pędzle, którymi dziecko łatwo zamaluje powierzchnie kartki,
kubeczki na wodę,
palety do mieszania farb (mogą to być np. jednorazowe talerzyki),
ręczniki papierowe do wycierania rąk,
do ozdabiania:
złota folia samoprzylepna LUB złota folia + klej osobno (może być
też srebrna folia aluminiowa jeśli brak złotej), ewentualnie złota
farba, np. tempera lub farba akrylowa metaliczna,
można też się pokusić o cekiny, cyrkonie do ubrań czy paznokci,
coś co może udawać kamienie szlachetne,
klej do przyklejania wybranych materiałów do papieru.
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Organizacja sali:
stoły i krzesła,
w widocznym dla wszystkich miejscu wydruk załączonej ilustracji
przedstawiającej wariację na temat wizerunku Barbary
Radziwiłłówny,
można się pokusić o wydrukowanie na kartkach A4 dla dzieci lub
wyświetlenie na tablicy multimedialnej kilku portretów polskich i
zagranicznych królowych i królów dostępnych w domenie
publicznej, np. z Domeny Publicznej Muzeum Narodowego w
Warszawie lub Wikimedia Commons.
Przykładowe portrety:
Portret Stanisława Augusta z klepsydrą, Marcello Bacciarelli,
Portret Anny Jagiellonki (1523-1596), królowej Polski, Marcin
Kober,
Królowa Maria Kazimiera de la Grange d'Arquien Sobieska (16411716,
Portret Cecylii Renaty Habsburżanki,
Portret Marii Kazimiery w stroju koronacyjnym na koniu,
Portret Ludwika XIV w stroju koronacyjnym.
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Przebieg warsztatów:
Uwaga: stopień trudności i zaawansowania zadań dostosowywać do
wieku dzieci.
Niech każde dziecko wyobrazi sobie, że jest królową/królem Polski.
Epoka może być dowolna. Można zaproponować jeden okres całej
grupie, zarysować krótko co się wtedy działo w Polsce, lub pozostawić
dzieciom dowolność. Jeśli pojawi się takie życzenie można wyobrazić
sobie bycie królową/królem polski współcześnie, gdyby Polska nadal
była monarchią.
Niech każde dziecko wymyśli też sobie jakiego rodzaju monarchą czy
monarchinią jest. Czy rządzi mądrze? Co za jej/jego rządów udało się
w kraju zrobić? A może rządy nie były udane?
Rządy były długie. Zbliża się czas abdykacji. Królestwo trzeba niedługo
przekazać następcom i następczyniom. Aby to się dokonało
królowa/król musi spisać testament.
Uwaga: młodsze dzieci, mogą treść testamentu jedynie wymyślić i
podyktować osobie dorosłej lub można też zamiast pisania nagrać
wymyśloną treść dyktafonem.
Niech każde dziecko wczuje się w rolę władcy lub władczyni i na kartce
A4 napisze swój testament w formie listu do swojego
następcy/następczyni. Niech będzie to podsumowanie rządów. Niech
potomni wiedzą o sukcesach i porażkach. Może udało się wznieść
wybitną budowlę? Może poprawić stan medycyny? Jak wygląda
polityka zagraniczna pod koniec rządów? Czy udało się zaprowadzić
pokój? Jakie są nadzieje i obawy na przyszłość? Niech każde dziecko
napisze też co radzi swojemu następcy/następczyni. Jakich
problemów nie udało się rozwiązać, co jeszcze jest do zrobienia w
kraju? Zależnie od wieku dzieci, można im zaproponować rożne tematy
do opisania w liście.
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W efekcie powstanie poczet wymyślonych królowych i królów polskich.
Prace dobrze będzie wyeksponować na ścianie, aby można je było
obejrzeć jak w muzeum wraz z opisami w formie testamentów. Jeśli
testamenty były nagrane można je puścić jako tło do wystawy, aby
całość przypominała prawdziwą ekspozycję audiowizualną.
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Gdy uda się spisać testament, każde dziecko dostanie kartkę A3, na
której inspirując się portretami królowych i królów wykona swój własny
autoportret jako królowej/króla. Ma to być wizerunek
monarchini/monarchy jaki zapamiętają potomni. Proponuje się portret
w stroju koronacyjnym, ale może to być też portret konny. Starszym
dzieciom można również zaproponować oszczędny portret w stylu
vanitas. Odświętne szaty i koronę na portrecie ozdobić można
cekinami i złotą folią oraz dodać ozdobną ramę, którą również można
wyzłocić.
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