
Witam, czy wiecie co to jest archeologia? Archeologia to dziedzina wiedzy, która na podstawie wykopalisk, bada 

historię i kulturę ludzi (żyjących w przeszłości). Nauka ta ma swój początek w okryciach, których dokonano 300 

lat temu koło Neapolu (Włochy). Odkryto tam dwa starożytne miasta – Pompeje i Herkulanum – które przykryła 

kilkumetrowa warstwa lawy i popiołu po wybuchu wulkanu Wezuwiusz (na początku naszej ery). Natrafiono tam 

na dobrze zachowane przedmioty codziennego użytku: naczynia ceramiczne, wazy, misy, narzędzia oraz 

naścienne malarstwo i mozaiki. Odkrycia te dostarczyły wiele informacji na temat życia tamtejszych ludzi oraz 

funkcjonowania starożytnych miast. Od tamtej pory archeologia rozwijała się i do tej pory jest fascynującą nauką 

oraz pasjonującym zawodem. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w podręczniku na stronnie 78. 

Oto przykłady odkryć archeologicznych: 

Detal fontanny  (Włochy)   Forum i fragment posadzki w Pompejach  

 

Mozaika (Grecja)        Naczynie (Grecja) 

 

Zamieszczam link do krótkiego filmu na temat pracy archeologa: 

https://www.youtube.com/watch?v=vg-GvR9lJP8 

W tym tygodniu nie ma obowiązkowego zadania praktycznego. Mam tylko propozycję dla tych, którzy chcą 

otrzymać dodatkową ocenę – do wyboru: 

1.  Spróbujcie wykonać swoją mozaikę – opis zadania podręcznik str. 83. Instruktaż filmowy: 

https://www.youtube.com/watch?v=nYizGX8fBig 

2. Wykonaj samodzielnie prezent na Dzień Mamy – oto kilka inspiracji: 

https://www.youtube.com/watch?v=A24YU_oOpUg 

https://www.youtube.com/watch?v=X07Kx9V6u_8 
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A oto lista dotychczasowych zadań dla tych, którzy mają zaległości: 

Na e-dzienniku były wysyłane wiadomości z treścią lekcji, linkami do filmów i instrukcjami dotyczącymi zadań 

praktycznych. Oto skrócona wersja:   

1. Mój widok z okna – pejzaż realistyczny  

2. Malarstwo tzw. kropkowe. Filmik instruktażowy: https://www.youtube.com/watch?v=XtmDKsc9LVI 

3. Forma przestrzenna – minione z rolki po papierze i nakrętki. Instrukcja: 

https://www.youtube.com/watch?v=z4kHU3X-PBE&t=123s 

4. Architektura – wykonanie budynku, budowli (most) z recyklingu (pudełka, butelki, sznurki) np. 

https://www.youtube.com/watch?v=qCLNyutUJTs&t=29s 

5. Motyw patriotyczny: flaga, kotylion, godło, plakat.  

https://www.youtube.com/watch?v=_qUFbb5AmsI 

https://www.youtube.com/watch?v=mesQp9W4gp4&t=202s 

6. Moja wizja łuku triumfalnego lub praca pisemna dotycząca kolumn w sztuce antycznej. 

Przypominam, że do 25 maja muszę zaproponować ocenę końcową. Dlatego proszę o przesłanie zaległych prac 

na mój mail: eliza.gaczewska@sp1sobotka.pl   

Na e-learningu są bieżące lekcje i zadania (od 7 tygodnia). Pozdrawiam serdecznie – powodzenia! 

Eliza Gaczewska  
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