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DZIEŃ DZIECKA W SKANSENIE

„Międzynarodowy Dzień Dziecka” obchodzony jest pierwszego czerwca od 
kilkudziesięciu lat, głównie w państwach byłego bloku socjalistycznego (Polska, 
Czechy, Słowacja, kraje nadbałtyckie, Rosja). Początek dała mu Światowa Federacja 
Kobiet Demokratycznych -  dzień ten miał być świętem manifestującym ochronę dzieci 
przed różnorakimi niebezpieczeństwami współczesnego świata (wojną głodem...). W 
wielu innych państwach dzień uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka, 20 listopada 1959, 
jest obchodzony jako Powszechny Dzień Dziecka lub Dzień Praw Dziecka. Już 
wcześniej (1954 r.) ONZ zaproponowała państwom członkowskim wybór dnia 
obchodów według własnego uznania, (www.brpd.gov.pl). Z czasem zabawowa strona 
święta wzięła górę nad tzw. polityczną nie zaniechano jednak organizowania inicjatyw 
wspierających poprawę warunków bytowych dzieci.

Wielkopolski Park Etnograficzny to miejsce gdzie prezentowana jest kultura wsi 
wielkopolskiej -  w wielu jej aspektach: duchowym -  materialnym, świeckim -  
sakralnym. Dziecko w życiu wsi nie zajmowało żadnej wyjątkowej pozycji. Od 
wczesnych lat wykonywało prace nieuciążliwe, ale niezbędne w gospodarstwie -  
zazwyczaj był to wypas bydła, pomoc przy żniwach, sianokosach. Czasu wolnego nie 
miało dużo, każdą jednak chwilę wykorzystywało na zabawę. Wymyślane gry były 
proste w pomyśle oraz używanych materiałach. Dzieci zazwyczaj same potrafiły 
wykonać niezbędne rekwizyty.

Dzień Dziecka był dobrą okazją by zaproponować dzieciom i dorosłym wspólną 
zabawę, opierając się na grach, które pamięta pokolenie dorosłych z okresu 
międzywojennego. Umiejscowienie ich w takim krajobrazie, stanowiącym doskonałe 
tło dla tradycyjnych gier i zabaw jest dodatkowym atutem.

1 czerwca 2005 roku był naszym debiutem. Przyjechała do nas grupa 
przedszkolaków z Fałkowa, w wieku od 4 do 6 lat. Tradycyjne gry ruchowe nie są 
dostosowane jednak do wrażliwości ruchowej współczesnych dzieci, wybraliśmy inne 
zabawy bardziej do nich pasujące. Dzieci podzieliliśmy na trzy grup. Każda miała 
swojego przewodnika - muzealnika i instrukcję podróży -  zadania do wykonania. 
Pierwszym było odnalezienie przedmiotów takich jak  na dołączonym rysunku: 
chodzik, szońdy, koło garncarskie, lodówkę itp., w zagrodach. Zagrody opisaliśmy
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podając ich charakterystyczne, widoczne na pierwszy rzut oka elementy -  żuraw, 
słupy, dachówka, koniki, kapliczka. Drugim zadaniem było wykonanie z pomocą 
opiekuna: wianka z żywych kwiatów, pomalowanie drewnianych zwierzątek, ubranie 
stracha na wróble. Na koniec przygotowaliśmy niespodziankę -  czytanie bajek oraz 
przepyszne krówki.

Rok później zgłosiło się kilkanaście grup, co dało w sumie kilkaset dzieci (ok. 900). 
Zmieniliśmy więc nieco formułę. Nasze propozycje można podzielić na dwie grupy: 
manualne i ruchowo -  zręcznościowe. W pierwszej znalazły się: wycinanki z papieru, 
wiatraki, zabawki ze słomy, lepienie z gliny, kwiaty z bibuły, latawce; każde z dzieci 
miało możliwość wykonać wszystkie / bądź wybrane przez siebie/ zabawki. W drugiej 
grupie zabaw zaproponowaliśmy: wywoływanki, figurki, angielską chorobę,
szmaciankę, skoczka, palanta, kulanie felgi, chodzenie na szczudłach. Tak jak rok 
wcześniej, każda „aktywność” miała wyznaczone miejsce swojej akcji oraz instruktora 
- pracownika muzeum (byli to: Marta Romanow-Kujawa, Małgosia Fryza, Ewa 
Pelczyk, Danka Banaszak, Kinga Dzięcielewska, Łukasz Broński, Roman 
Doruchowski, Marcin Stachowiak, Monika Król, Anna Zygmunt, Janina Jaśkiewicz i 
Ada Garbatowska). Grupy, z założenia około dziesięcioosobowe, przemieszczały się z 
jednego miejsca w drugie, w zależności od chęci i zainteresowań. Największą 
popularnością cieszyły się: chodzenie na szczudłach, skoczek i palant oraz kulanie 
felgi. Zakończyć mieliśmy zawodami, w których dzieci mogłyby sprawdzić wiedzę i 
umiejętności zdobyte wcześniej. Wybraliśmy: toczenie piłki -  szmacianki między 
słupkami, kulanie felgi, chodzenie na szczudłach, wybijanie piłki palantowej i skoczka. 
Dołączyliśmy jeszcze takie, które są powszechne w szkołach: przeciąganie liny, rzut 
kółkiem do celu, kręcioła, wyścigi: ze związanymi nogami, w workach, taczek, na 
jednej nodze, żabek, na barana, z szońdami. Pogoda jednak od początku nie sprzyjała i 
ostatni punkt nie został zrealizowany. Mieliśmy, na szczęście, w zanadrzu atrakcję: 
przedstawienie interaktywne pt. Bibo i przyjaciele, które grane było w kościele z 
Wartkowic.

1 czerwca 2007 roku to kolejne spotkanie z okazji Dnia Dziecka. Tym razem 
pogoda dopisała, świeciło słońce -  mogliśmy trochę poszaleć. Część zaproponowanych 
gier to te znane z poprzedniego roku i trochę nowych; dla starszych były: szczudła, 
szmacianka, sztekla, palant, dla młodszych: robienie wiatraków, latawców i kwiatów, 
ludzików ze słomy; dla wszystkich: gra w skutego, w morze, w pajaca, w gumę i dużą 
skakankę. Dzieci 7 - 1 1  letnie bawiły się doskonale od początku, trochę starsi 
początkowo nieśmiało, a później z wielką ochotą. Wszystkim - małym, większym i 
dorosłym, chłopcom i dziewczynkom najbardziej podobało się skakanie na długiej 
skakance, kręconej przez dwie osoby. Na zakończenie wystąpił Teatr Promyk z 
przedstawieniem „O chciwym królu".

W tym roku Dzień Dziecka przypadł w niedzielę. Okazja to niebywała, by do 
zabawy zachęcić dzieci wraz z rodzicami. Zdjęcia posłużą tutaj za najlepszy 
komentarz.
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Fot. 11 Przedstaw ienie teatralne. S tudio T eatralne Blum „ Byczek Fernando”
(fot. A. G arbatow ska).
Photo 11 V orstellung ... Theaterstudio  Blum  „ Byczek Fernando” (Photo A. Garbatow ska).

Fot. 12 Z abaw y parateatralne K asia Paw łow ska „ Bibo i przyjaciele” (fot. A . Garbatow ska).) 
Photo 12 P aratheaterspiele K asia Paw łow ska „B ibo i przyjaciele” (Photo A. Garbatow ska).



Fot. S toiska M uzeum  P ierw szych Piastów  na Lednicy: 1. W ielopolski Park E tnograficzny w  2006 r. 
(foto. A . Tabaka), 2. O strów  Lednicki w  2007 r. (foto. W. Kujawa).
Photo Die Stände des M useum s der Ersten Piasten a u f  Lednica: 1. G roßpoln ischer E thnographischer 
Park in 2006 (Photo: A . Tabaka), 2. O strów  Lednicki in 2007 (Photo W. Kujawa)


