
 

Lesson plan structure 

Dersin adı: Mikuláš I. Opavský ve oğulları, ortaçağ toplumu, 

ortaçağ el sanatları 

Malzemeler 

• Açık uçlu çizgi romanlar (ek 1)  

• Makas  

• Bilgisayar  

• Öğrencilerin fotoğra> (tam şekil)  

• Yazıcı  

• Zamk  

• Renkli kalemler  

• Renkli kağıt 

amaç 

Küçük yaşta zorluklarla yüzleşmek zorunda kalan kişiliği 

tanıtmak, Orta Çağ'da toplum sınıflarını tanımak. 

Öğrenciler, ortaçağ toplumunun yaşamı, dil yeterlilikleri 

(hikayeyi tamamlama yeteneği, kavramların dil çeşitleri), 

zanaat ve sanaOn karşılaşOrılması hakkında fikir 

edineceklerdir. 

Öğrenci yaşı 13 

adımlar 

• Açık uçlu çizgi romanlarla çalışın (25 dakika)  

• Ortaçağ zanaat eşyaları (20 dakika)  

• Portrenizi Master Theodorik'in portresinden ilham alarak 

yapın (45 dakika) 

süre 80 dakika 

 



 

ARKAPLAN BİLGİSİ 

Opavalı Mikuláš I, muhtemelen 1255'te doğdu, 1269'da Orta Avrupa'nın önemli 

bir hükümdarı olan babası Kral Přemysl Otakar II'den miras kaldı, gayri meşru 

kökeni nedeniyle sadece Opava bölgesi. 1278'de babasının ölümü ve esaregen 

dönüşünden sonra, üvey annesi, kralın dul eşi Kunhuta ile toprak için savaşmak 

zorunda kaldı. Opava kasabasında, Dominik TarikaO'nı (bir önceki günden sonra 

Dominik manasOrının kurulması, biişikteki St. Wenceslas Kilisesi'nin daha sonraki 

konumunu teşvik ek) Minoritler'e, Tarikat'a bir karşı puan olarak davet ederek 

konumunu güçlendiriyor. Kraliçe Kunhuta lehine de ikamet ek. Çünkü kasaba 

halkının Opava'da bir koltuk inşa etmesine izin verilmedi. Daha sonra Opava 

bölgesinin mülkiyeinden isifa ek, oğlu II. Nicholas'ı geri aldı.  

(Habsburglu Rudolf'un yeğeni olan Habsburglu Adelheid'in annesi), Çek  

Krallığı'nın önde gelen diplomatlarından. 1318'de otuzlu yaşlarında, Opava 

Prensliği'ni kalıtsal bir mülk olarak aldı (Opava Dux Opaviae Dükü-Prens unvanı), o 

ve torunları en çok St. Duch kilisesine gömüldü. Oğlu Přemek Opavský, Opava'da 

bir kale inşa ek, daha sonra 1892'de yıkılan bir şatoya yeniden inşa edildi ve İsveç 

Şapeli'ni alOn sikke basO. 

Opavalı I. Nicholas, 1521 yılına kadar süren ve son temsilcisi Valenin Hrbatý 

Raibor Prensi olan Přemyslid hanedanının (Opava ailesi) yan harnın kurucusu 

oldu. 

AÇIK UÇLU ÇİZGİLERLE ÇALIŞIN 

Öğrenciler, sını>n büyüklüğüne ve öğretmenin bu konu üzerinde harcamak 

istediği süreye göre gruplara veya ikili gruplara ayrılır. Gruplara veya çiulere, 

okudukları ve hikayenin nasıl biteceğini yaratmaya çalışOkları açık uçlu çizgi 

romanlar verilir. Çizgi romana biten hikayeyi yazarlar. Biirdikten sonra, tüm 

gruplar/çiuler hikayelerini sunar. Öğrencilerin sunumunun sonunda öğretmen, 

durumun tarihsel yorumuna en yakın hikayesinin kim olduğunu söylemelidir. 



 

 

BU TARİHSEL ZAMANLARDA İŞ YAPAN GELENEKSEL EL SANATLARINI TANIMAK 

İÇİN 

Öğrencilere zanaatkarların resimleri ve el sanatlarının adları ve bu el sanatlarıyla 

üreilen ürünlerin adlarının yazılı olduğu kartlar verilir. Öğrenciler, doğru zanaatkar 

resmine doğru ürün ve zanaat isimlerini eklemelidir. 

El sanatları ve eşyaların listesi (eserler): 

CraF’s name Picture Product 

 



 

çömlekçi 

 

sürehi 

zar yapıcı 

 

zar 

kalaycı 

 

hac rozeti 

 



 

Demirci 

 

çivi, Yüzük Zırhı, 

Kılıç 

tabakhane 

 

deri kese, çanta üreticisi 



 

dokumacı 

 

keten kap + terzi 

madeni para 

 

para 

oduncu,  
oymacı 

 

tahtakaşık ,tabak 

Aşağıdaki resimdeki gibi bazı ürün örnekleri varsa, bu bir avantajdır. Değilse, 

zanaat resmini adıyla birlikte yerleşirmek yeterlidir. Akivitenin olası uzanOsı, el 

sanatları ve ürün adları için farklı bir dil kullanmakOr. 

Bu, etkinliğin çok dilli kullanımının bir sonucu örneğidir: 



 

 

TARİHİ GİYİM DERLEMESİ, KİMLER GİYDİ, TOPLUMDAKİ KONUMU, FOTOĞRAF 

13., 14. yüzyılda giyilen tarihi giysiler hakkında bilgi ve resimleri (internet 

üzerinden) araşOrır. Öğrenciler ayrıca farklı sosyal katmanlar tara>ndan hangi 

kıyafetlerin kullanıldığı bilgisini de ararlar. 

Öğrenciler internege buldukları tarihi kıyafetlerle bilgisayarlarda çalışıyorlar. 

Giysilerin ve beğendikleri tarihi kıyafetleri giyen insanların resimlerini 

düzenlenebilir bir belgeye kopyalayıp yapışOrırlar. Giysi resimlerinin boyutunu 

kendi fotoğraflarının boyutuna uyarlarlar (tüm figür). Aynı ölçüye uyarladıktan 

sonra kendi fotoğraflarını ve tarihi kıyafetlerin veya tarihi kıyafetlerin içindeki 

kişilerin resimlerini basarlar. Makas kullanarak kıyafetleri kendi figür fotoğra>na 

uyarlamak için kesiler. Kendi fotoğra>nı ve seçikleri kıyafetleri renkli kağıda 

yapışOrıp süslerler. Biirdikten sonra hazırladıkları modele göre tekrar 

boyayabilirler. 



 

 

Ders, öğrencilerin ilgi duyduğu portreler ve tarihsel sonuçlar hakkında tarOşma ile 

tamamlanabilir. 


