WAŻNE INFORMACJE:
 Warsztaty edukacyjne i lekcje muzealne przeznaczone są dla
przedszkolnych i szkolnych grup „zerowych” – dzieci w wieku 5 -6 lat;
 Zajęcia dostosowane są do wieku uczestników;
 Miejsce: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (ul. Zamkowa 1);
Ratusz (Rynek Główny 2);
 Koszt warsztatów: 7 zł od ucznia, opiekunowie bezpłatnie;
 Koszt lekcji muzealnych: 5 zł od ucznia, opiekunowie bezpłatnie;
 Czas trwania warsztatów: ok. 60 - 90 minut (w zależności od tematu
zajęć oraz liczebności grupy);
OFERTA EDUKACYJNA DLA PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2019/2020 (I semestr)

 Czas trwania lekcji muzealnych: ok. 45 minut;
 Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób;
 W czasie trwania warsztatów/lekcji za grupę oraz dyscyplinę na

Muzeum Zamek w Oświęcimiu zaprasza dzieci grup „zerowych”
wraz z nauczycielami do zapoznania się z całoroczną ofertą edukacyjną
„BEZ SZKOLNEJ ŁAWY”, oferującą warsztaty i lekcje muzealne
związane z tematyką historyczną, w tym historią miasta Oświęcim oraz
etnograficzną. Zajęcia mają na celu rozbudzenie wyobraźni i twórczej
kreatywności uczestników, zachęcenie do poznawania dziedzictwa miasta
Oświęcim, pielęgnowania zwyczajów i obrzędów oraz dostarczania wiedzy
i informacji na temat dziejów Polski i świata.
Warsztaty edukacyjne składają się z części merytorycznej z
prezentacją multimedialną oraz plastycznej – twórczej. Z kolei lekcje
muzealne to interaktywne spotkania z historią w przestrzeni
wystawienniczej Muzeum Zamek (ul. Zamkowa 1) oraz Ratusza – nowego
oddziału Muzeum (Rynek Główny 2).

zajęciach odpowiedzialny jest opiekun grupy;
 Uczestniczenie w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
Muzeum Zamek w Oświęcimiu;
 Zapisy:

33/ 842 44 27 – Muzeum Zamek w Oświęcimiu;
787 915 911 – Ratusz

Obowiązuje wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.
 Potwierdzeniem rezerwacji terminu zajęć jest wypełnienie
FORMULARZA ZGŁOSZENIA (do pobrania na stronie
http://muzeum-zamek.pl/bez-szkolnej-lawy-edukacja-muzealna/)
i przesłanie go na e-mail: kasia.krajewska@muzeum-zamek.pl
(W przypadku nie przesłania wypełnionego formularza w ciągu 5 dni
roboczych od rezerwacji telefonicznej termin może być anulowany).

Lp.

Nazwa warsztatów

Rodzaj
warsztatów

1.

Prehistoria – na tropach jaskiniowców
W starej poczcie – metody wysyłania
wiadomości na przestrzeni wieków
W krainie faraonów, sfinksów i
piramid
Mężni Rycerze, Nadobne Niewiasty.
Średniowiecze
W krainie groźnych Wikingów
Czworonożni towarzysze broni –
żołnierze i zwierzęta w armii
Konik, Fryga, Malowana lala –
zabawki naszych dziadków
Gdzie kot ogonem zamiata – przesądy i
wierzenia ludowe
Parada kapeluszy – nakrycia głowy na
przestrzeni wieków

historyczne

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.

historyczne
historyczne
historyczne
historyczne
historyczne
etnograficzne
etnograficzne
etnograficzne

Panna Marzanna – obrzędy przywoływania
wiosenne
wiosny
Jajko czy Kura – historia pisanki
wielkanocne
Wielkanocne pucheroki
wielkanocne
Od Gwiazdora do Turonia – kolędnicy
bożonarodzeniowe
wędrownicy, świąteczni przebierańcy
Sianko pod obrusem – świąteczne tradycje bożonarodzeniowe
TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH
W średniowiecznym mieście (RATUSZ)
historyczne
Niełatwo być księciem, niełatwo być
księżną – z wizytą na książęcym dworze
historyczne
(RATUSZ)
Ile to kosztuje? O wartości pieniądza na
historyczne
przestrzeni wieków (RATUSZ)
Wyprodukowane w Oświęcimiu
historyczne
(RATUSZ)

Uwaga! Potrzebne materiały na warsztaty edukacyjne:
 Na zajęcia „Prehistoria – na tropach jaskiniowców” prosimy, aby każde dziecko
przyniosło plastikową butelkę 1,5 l (klasy 1-3) oraz kamień wielkości dłoni (klasy 1-6).
 Na zajęcia „Konik, Fryga, Malowana lala – zabawki naszych dziadków” prosimy, aby
każde dziecko przyniosło plastikową butelkę litrową (np. po mleku) oraz skarpetkę
(rozmiar dorosłego).

