Ankieta:

Wspomnienia rodzinne na podstawie ankiety.
Skąd pochodzą twoi rodzice? Gdzie mieszkali twoi pradziadkowie oraz prapradziadkowie na początku XX. wieku? Pochodzili z tego
samego regionu co Ty czy emigrowali? Znasz zawody, jakimi trudnili się twoi przodkowie?
W wielu rodzinach są przekazywane z pokolenia na pokolenie stare przedmioty. Są jednak również i takie rodziny, które z powodu
różnych wydarzeń ubiegłego wieku utraciły wiele cennych rodzinnych pamiątek. Jak jest u ciebie w rodzinie? Posiadasz może
dokumenty, pocztówki, listy, pamiętniki, gazety, książki kucharskie lub inne przedmioty dnia codziennego?

Zobacz przykład : http://www.boeser-wolf.schule.de/blog/category/deutsch-polnisch-berlin/

Tak blisko, tak daleko – co wiesz o swoich sąsiadach?
Niemcy, Francja, Polska dzisiaj i sto lat temu z okazji setnej rocznicy rozpoczęcia pierwszej wojny światowej w sierpniu 1914 roku
(rok szkolny 2012-2013)
Twoja rodzina 100 lat temu – część pierwsza
Imię:

Szkoła:

Wiek:

Nauczyciel (nauczycielka):

Klasa:
Skąd pochodzi Twoja mama? (Gdzie
mieszkają Twoi dziadkowie ze strony mamy)
Kraj – region – miasto (wieś) z liczbą
mieszkańcόw

Skąd pochodzi Twόj tata? (Gdzie mieszkają
Twoi dziadkowie ze strony taty) Kraj –
region – miasto (wieś) z liczbą mieszkańcόw
RODZINA TWOJEJ MAMY:
Gdzie mieszkali Twoi pradziadkowie
bądź dalsi przodkowie ze strony mamy
na p o cząt ku XX wi e ku , czyli
pomiędzy 1 9 1 0 a 1915
rokiem? Kraj – region – miasto (wieś)
Czy umiesz nam coś o tym miejscu
opowiedzieć: liczba mieszkańcόw, zabytki,
specjalności, w jakim języku (językach)
mόwiono tam
1. kiedyś,
2. dzisiaj?
Czy pochodzili oni z tamtych okolic czy
przywędrowali skądinąd? Jeśli tak, to skąd?
Czy wiesz, czy i jak długo Twoi przodkowie
ze strony mamy chodzili do szkoły?
Czy wiesz kim byli z zawodu Twoi
przodkowie ze strony mamy?
Gdzie mieszkali Twoi przodkowie ze strony
mamy: w domu, w mieszkaniu czy w
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Twoja rodzina 100 lat temu – część pierwsza
gospodarstwie wiejskim?
Jak dużo dzieci mieli Twoi przodkowie ze
strony mamy?
Jak długo żyli Twoi przodkowie ze strony
mamy?
RODZINA TWOJEGO TATY:
Gdzie mieszkali Twoi pradziadkowie
bądź dalsi przodkowie ze strony taty na
p o cząt ku XX wi e ku , czyli
pomiędzy 1 9 1 0 a 1915
rokiem? Kraj – region – miasto (wieś)
Czy umiesz nam coś o tym miejscu
opowiedzieć: liczba mieszkańcόw, zabytki,
specjalności, w jakim języku (językach)
mόwiono tam
1. kiedyś,
2. dzisiaj?
Czy pochodzili oni z tamtych okolic czy
przywędrowali skądinąd? Jeśli tak, to skąd?
Czy wiesz, czy i jak długo Twoi przodkowie
ze strony taty chodzili do szkoły?
Czy wiesz kim byli z zawodu Twoi
przodkowie ze strony taty?
Gdzie mieszkali Twoi przodkowie ze strony
taty: w domu, w mieszkaniu, w
gospodarstwie wiejskim?
Jak dużo dzieci mieli Twoi przodkowie ze
strony taty?
Jak długo żyli Twoi przodkowie ze strony
taty?
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Tak blisko, tak daleko – co wiesz o swoich sąsiadach?
Niemcy, Francja, Polska dzisiaj i sto lat temu z okazji setnej rocznicy rozpoczęcia pierwszej wojny światowej w sierpniu 1914 roku
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Twoja rodzina 100 lat temu – część druga – Przykłady przedmiotόw/ wspomnienia materialne
Imię:

Szkoła:

Wiek:

Nauczyciel (nauczycielka):

Klasa:
Z kim z Twojej rodziny bedziesz miał okazję
w najbliższym czasie porozmawiać?
Czy rozmawia się u Ciebie w domu dużo na
temat historii rodziny i wspomnień z
przeszłości?
W wielu rodzinach są przedmioty
przekazywane z pokolenia na pokolenie.
Wiele rodzin takie pamiątki utraciło, na
przykład na skutek wydarzeń XX wieku,
których świadkami były pokolenia naszych
dziadków i pradziadków. Czy w Twojej
rodzinie są takie pamiątki?
Czy zachowały się w Twojej rodzinie
przedmioty z lat 1910-1920?

WSPOMNIENIA MATERIALNE – PRZEDMIOTY ITD.

Przykłady
Poniżej proponujemy Ci dużo
przykładόw, ktόre możesz
wykorzystać. Nie musisz się ograniczać
do wyboru tylko jednego z nich.
Dokumenty (np. świadectwa ukończenia
szkoły ), zeszyty szkolne, książki szkolne,
atlasy…
Dowόd osobisty, paszport, metryki,
książeczka wojskowa…
Ordery, rodowody…
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Kartki pocztowe, listy, pamiętniki…
Gazety, książki, słowniki…
Zdjęcia, albumy rodzinne, obrazy, rysunki…
Piosenki, wiersze, nuty, partytury…
Biblie, śpiewniki, dewocjonalia, zdjęcia z
chrztu, komunii, bierzmowania, ślubne;
pamiętniki…
Kalendarze, książki kucharskie, przepisy,
listy zakupόw, zeszyty wydatkόw…
Przedmioty codziennego użytku, naczynia,
ubrania, zabawki…
Charakterystyczne dzwięki, zapachy,
smaki kojarzące się z tamtym
okresem…
Zwyczaje…
Święta rodzinne (zdjęcia, zaproszenia, karty
dań)…
Fotografie, rysunki, opowieści

Nie zapomnij sfotografować lub narysować
tego, co znajdziesz. Opowieści rodzinne
możesz zapisać lub nagrać.
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Niemcy, Francja, Polska dzisiaj i sto lat temu z okazji setnej rocznicy rozpoczęcia pierwszej wojny światowej w sierpniu 1914 roku
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Twoja rodzina 100 lat temu – część druga – Wspomnienia rodzicόw i/albo dziadkόw
Imię:

Szkoła:

Wiek:

Nauczyciel (nauczycielka):

Klasa:
Z kim z Twojej rodziny bedziesz miał okazję
w najbliższym czasie porozmawiać?
Czy rozmawia się w domu dużo na temat
historii rodziny i wspomnień z przeszłości?
Ktόre z ważnych historycznych wydarzeń
dwudziestego wieku przeżyli Twoi dziadkowie
i pradziadkowie?
W rozmowie z dziadkami (albo z rodzicami)
WSPOMNIENIA BEZPOŚREDNIE
Jakie jest Twoje pierwsze wspomnienie (w
ogόle)?

Jakie wydarzenia z historii potrafisz sobie
przypomnieć?
Kim byłeś bądź czym się zajmowałeś w
tamtym czasie?
W jakim stopniu to wydarzenie zmieniło
życie Twoje i Twojej rodziny?
Czy opowiadali Ci coś Twoi rodzice bądź
dziadkowie o przeszłości w latach 1910/
1920? Jeśli tak, to co?
WSPOMNIENIA KONKRETNE
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Tak blisko, tak daleko – co wiesz o swoich sąsiadach?
Niemcy, Francja, Polska dzisiaj i sto lat temu z okazji setnej rocznicy rozpoczęcia pierwszej wojny światowej w sierpniu 1914 roku
(rok szkolny 2012-2013)
Twoja rodzina 100 lat temu – część druga – Wspomnienia rodzicόw i/albo dziadkόw
Czy istnieje w rodzinie jakieś konkretne
wspomnienie związane z pierwszą wojną
światową? Czy mόgłbyś coś na ten temat
powiedzieć, np. krόtką historię?
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Co się zmieniło w Twojej rodzinie na skutek
I wojny światowej?
Czy ktoś z Twojej rodziny poległ (jako
żołnierz) w czasie pierwszej wojny
światowej?
Czy ktoś z Twojej rodziny umarł w
następstwie wojny?
Czy ktoś z Twojej rodziny zaginął bądź nie
chciał lub nie mόgł już wrόcić do domu?
Czy jest coś, o czym chciałbyś jeszcze
opowiedzieć, co dotyczy historii Twojej
rodziny, a co dopiero przyszło Ci na myśl?
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