Kryzy Anny Habsburżanki (scenariusz)

Nie tylko korony - co nos ił y polskie
królowe

Grupa wiekowa: dzieci 5-10 lat
Czas trwania: 45 minut
Cele: Wykonujemy kryzę Anny Habsburżanki (królowa Polski i Szwecji 1592–1598). Podczas
warsztatów każde dziecko wykona własnoręcznie kryzę – ozdobny kołnierz, który był
noszony w Europie Zachodniej i Północnej w XVI i XVII wieku. Był on symbolem statusu
i bogactwa. W Polsce ozdabiały się nim przede wszystkim cudzoziemskie królowe i królowie
– w tym Anna Habsburżanka która przyjechała do nas z cesarskiego dworu rodu
austriackiego. Kryzy usztywniane były krochmalem lub drucianym stelażem. Wiemy, że
zrobiony ze złota stelaż do kryzy otrzymała Anna Habsburżanka od męża króla Zygmunta III
Wazy na prezent mikołajkowy w 1597 r.

Lista materiałów do przygotowania jednej kryzy:
pasek białego papieru o wymiarach 30x5 cm,
15-20 białych papierowych foremek do muffinek o średnicy 5-7 cm,
zszywacz z dłuższym ramieniem (dla starszych dzieci zszywacz można
zastąpić grubą igłą i nitką),
wstążka lub sznurek o długości ok. 60 cm.

Organizacja sali:
Dowolna. Zadanie można wykonać zarówno siedząc na poduszkach na podłodze, jak i przy
stolikach. Nie trzeba zabezpieczać powierzchni przed pobrudzeniem.

Opracowała: Fundacja Burza Mózgów
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Przebieg zajęć:
Warsztat rozpocznij od wymienienia postaci królowych polskich.
Odsłuchajcie
podcast
o
Annie
Habsburżance
ze
strony
https://lovekrolowe.pl/podkasty. Zadaj dzieciom zadanie, by zapamiętały jeden
szczegół z półtoraminutowej opowieści.
Porozmawiajcie o tym, jakie stroje noszą królowe.
Opowiedz o tym, że Anna Habsburżanka pochodziła z Austrii, dlatego ubierała się
według mody, która popularna była wówczas na Zachodzie Europy.
Rozpocznijcie pracę plastyczną. Oto etapy wykonania kryzy:
złóż pasek papieru wzdłuż na pół,
umieść wstążkę lub sznurek wzdłuż zgięcia papieru,
połącz zszywaczem dłuższą krawędź papieru, tak by wstążka została w środku,
a jej końce wystawały na zewnątrz po obu stronach,
kolejno doszywaj zszywaczem papierowe muffinki. Wbijaj zszywkę w środku
foremki,
przyczepiaj foremki w rządzie jedna przy drugiej, tak by pokryły cały kołnierz.
Załóżcie gotowe kryzy wiążąc wstążki na szyi i zróbcie dumnie prezentacje
królewskiego stroju. Jest to bardzo łatwe, bo kryza pomaga dumnie trzymać głowę
uniesioną wysoko z dumą i elegancją!

Gotowa kryza:
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