
Dziś przedmioty codziennego użytku powstają w fabrykach. Ale dawniej wykonywali je
rzemieślnicy (garncarze, szewcy, kaletnicy itp.). Wytwórca musiał najpierw nauczyć się
swojego fachu, opanować technikę i poznać warsztat. Dopiero wtedy mógł zostać mistrzem
w swojej dziedzinie.

Przyjrzyj się zdjęciom zabytków. Z jakich tworzyw zostały wykonane? Przy użyciu
jakiej techniki? Odpowiedzi wpisz w wykropkowanych miejscach pod zdjęciami.
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dmuchaniedmuchanie
odlewanieodlewanie
biciebicie
cięcie, struganie, przybijaniecięcie, struganie, przybijanie
toczenie, wypalanietoczenie, wypalanie

TECHNIKITECHNIKI

glinaglina
szkłoszkło
metal: ołów i cynametal: ołów i cyna
drewno i skóradrewno i skóra
metal: miedź i nikielmetal: miedź i nikiel

TWORZYWATWORZYWA



Spójrz na zdjęcia. Może widziałeś(-aś) coś podobnego na spacerze? Są to miejsca
ważne dla archeologii, nie wolno ich niszczyć ani zaśmiecać. Tym bardziej, że mogą
być chronione przez prawo.

Zapoznaj się z definicjami, następnie podpisz zdjęcia.

kurhan – kopiec o kształcie stożkowatym lub zbliżonym do półkolistego zawierający
elementy kamienne, drewniane oraz ukrytą komorę grobową ze szkieletem albo urną
wypełnioną prochami zmarłego

zamczysko – pozostałość po nieistniejącym już zamku

grodzisko – pozostałość po grodzie, osadzie obronnej mająca kształt kolistego
wzniesienia, zwykle ze śladami wałów drewniano-ziemnych
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Przez kolejne stulecia w historii ludzkości zmieniały się między innymi stroje. Ludzie
wymyślali różne udoskonalenia i dodatki do ubrania. Po wyglądzie człowieka można było
czasem poznać, z jakiej warstwy społecznej pochodzi.

Połącz ilustracje z opisami. Czy między modą historyczną a współczesną 
jest wiele różnic? Co się zmieniło do naszych czasów?
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Ubrania w starożytnym Rzymie były
zrobione z wełny lub lnu. Nie miały guzików,

tylko zapinki. Typowy ubiór składał się 
z tuniki i dłuższego okrycia wierzchniego

zwanego togą. Na nogach noszono sandały.

Człowiek średniowieczny nosił parę 
warstw ubrania: bieliznę, strój spodni 

oraz najbardziej okazały strój wierzchni.
Mężczyźni bezpośrednio na bieliznę
zakładali nogawice (przypominające

pończochy), przywiązując je troczkami 
do kaftana. Dopełnienie stroju stanowiły

skórzane trzewiki.
Gdy w XIX stuleciu na tronie brytyjskim

zasiadała królowa Wiktoria, kobiety
chodziły w gorsetach i rozkloszowanych

sukniach, pełnych haftów, koronek, kokard,
falban, marszczeń i motywów kwiatowych.
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