Tematy lekcji muzealnych w Muzeum
Ślężańskim - 2021 rok
Temat zajęć: Dawne wierzenia - praca z
kartą zadań do wystawy stałej.
Lekcja w grupach tematycznych mająca na celu
poznanie dawnych wierzeń z okresu Kultury Łużyckiej.
Dzieci pracują pod kierunkiem pani archeolog
wypełniając kartę pracy po wysłuchaniu pogadanki.
Część zajęć polega na wykonaniu prostych pamiątek,
przypominających artefakty historyczne z naszej
wystawy ( materiały i surowce do wyboru). W
pandemii polecamy te zajęcia połączyć jeszcze z lekcją
Temat: Człowiek i przyroda od czasów
najdawniejszych do dziś. Szczególnie przyjrzymy się
jeleniom i innym przedstawicielom zwierzyny płowej,
jej porożom oraz ciekawostkom przyrodniczym z
naszego regionu. Można też połączyć z wystawą
czasową prowadzoną z edukatorem.
Nasze zajęcia łączą różne formy aktywności dla dzieci (pracę
warsztatową, układanki i gry edukacyjne)
Zajęcia dostosowane do wieku uczestników trwają około 100
Minut. Maksymalna liczba uczestników 26 osób (podzielone na 2-3
grupy)

Warsztaty dla najmłodszych dzieci:
Spacer edukacyjny po ekspozycji – „Dawne
wierzenia” oraz wykonywanie ozdób jak z czasów
starożytnych ziem polskich.
Zajęcia składają się z dwóch części. Maksymalna liczba dzieci- 26 osób,
zostanie podzielona na 3 grupy (potrzebna obecność 2 opiekunów-1
w każdej grupie). 1 grupa- dzieci wraz z edukatorem obejrzy
ekspozycję i pozna życie oraz dawne wierzenia, które funkcjonowały
na terenach dzisiejszej Polski.
2 grupa-dzieci w sali wystawowej wykona ozdoby nawiązujące do
wystawy archeologicznej, wykorzystując do wyboru surowce
towarzyszące człowiekowi od zarania dziejów.
3 grupa pozna świat przyrody dawniej i dziś. Ułoży układanki
edukacyjne, weźmie udział w warsztacie plastycznym, który w twórczy
sposób nauczy rozpoznawać dzieciom zwierzęta i ich tropy.

Czas: Każda grupa pracuje maksymalnie 40 minut. A następnie jest zmiana grup
tak, aby każde dziecko zdobyło wiedzę i pamiątkę. Istnieje możliwość
przedłużenia czasu zajęć według potrzeby dla małych uczestników zajęć.
Spotkanie z archeologiem jest dodatkową atrakcją zajęć.
Maksymalna liczba uczestników 26 osób (podzielonych na dwie
grupy)

Temat: Kanonicy regularni w Sobótce czyli
życie i działalność zakonników na ziemi
ślężańskiej.
Metody pracy: Zajęcia trwają do 120 minut w muzeum i w przestrzeni
miejskiej.
Maksymalna grupa 26 osób (podzielona na 2-3 grupy)
Grupy zmieniają się rotacyjne tak, aby na warsztatach utrzymać
odległości oraz efektywnie pracować.
Zajęcia bez ograniczeń wiekowych, dostosowane do wiedzy i
umiejętności uczestników . Czas rozpoczęcia zajęć w maju i w czerwcu.

Przebieg zajęć:
Spacer miejski, śladami kanoników regularnych w Sobótce.
Poznaj zasługi kanoników regularnych, którzy przybyli do Polski, na Ziemię
Ślężańską. Zobacz jak ich obecność zmieniła nasz region gospodarczo i
kulturalnie. Poznaj historię i zabytki Sobótki związane z obecnością kanoników
regularnych. Poznaj historię Piotra Włosta związaną z zakonem. Zdobądź wiedzę
by w skryptorium i lapidarium rozwiązać zagadki z przeszłości.
(I grupa)

W skryptorium – Warsztat pisania i czytania po łacinie. (2
grupa)
Wraz z dawnym mnichem, przepisz fragment księgi gęsim piórem. Nie zapomnij
o inicjale i bogatych zdobieniach liter. Poznaj łacinę, zwłaszcza zasady czytania i
pisania w tym języku. Poznaj klimat życia zakonnego od średniowiecza do
renesansu. Zabierz ze sobą zalakowane tajemniczą pieczęcią opata pismo.
Rozwiąż zagadkę Kanoników Regularnych z Arrowaise, którzy trafili do Sobótki
i ta wiedza niech posłuży Ci do odkrycia kolejnych tajemnic w lapidarium.

Spacer po lapidarium pt :” Od średniowiecza do
baroku -historia zaklęta w kamieniach”.
Poznaj historię średniowiecza (i nie tylko), dzięki obejrzeniu najciekawszych
rzeźb w lapidarium Muzeum Ślężańskiego. Pozwól „przemówić kamieniom”, a
zdradzą Ci zagadki z przeszłości naszego regionu.

Spacer botaniczny po lapidarium
Poznaj metody leczenia, które były stosowane od średniowiecza do renesansu w
szpitalu Augustianów w Sobótce. Za pomocą klucza, znajdź rośliny lecznicze.
Zobacz jak wykonywano zabiegi medyczne i jak sporządzano leki. Sprawdź swoją
wiedzę na temat gatunków występujących w Ślężańskim Parku Krajobrazowympoznaj ich zastosowania. Poznaj rośliny- symbole, które trafiły do świata sztuki.
Znajdź je w naszym ogrodzie.
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Zajęcia pozwolą poznać historię przyrody od czasów słowiańskich do dzisiejszej
gospodarki leśnej i łowieckiej w regionie ślężańskim. Poznasz zasady ochrony i
gatunki jej podlegające od najdawniejszych czasów po dzień dzisiejszy. Gatunki
obce roślin, zwierząt i przyczyny pojawienia się ich w naszym regionie.
Ciekawostki przyrodnicze ze świata fauny i flory ślężańskiej.
Zabawa klockami edukacyjnymi -Łańcuch pokarmowy. Prawdziwe artefakty
przyrodnicze.
Czas trwania do 100 minut, zajęcia prowadzone w sali ekspozycyjnej
i w lapidarium.

Miejsce: Ekspozycja stała -I piętro i sala wystawowa, lapidarium
Maksymalna liczba uczestników 26 osób (podzielonych na dwie
grupy)
Wiek: Wszystkie grupy wiekowe, zajęcia dostosowane do odbiorców
i ich możliwości.
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Grupa 350 zł, czas pracy do ustalenia.
Warsztat dla najmłodszych, na którym wzorem średniowiecznych
rzemieślników, lub dzieci wykonają proste ozdoby i pamiątki z
naturalnych surowców. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego celem
ustalenia dostępnych warsztatów.

Każdą wystawę czasową można zwiedzać z
przewodnikiem i uczestniczyć w lekcji muzealnej.
Wszystkie lekcje muzealne i warsztaty umawiamy
telefonicznie z Muzeum Tel./fax: 0713162622
Dzień lekcji muzealnych: środa i piątek.
Zwiedzanie wystawy stałej „Dawne wierzenia” z
przewodnikiem, w czwartki i niedziele (do
14:30) - 30 zł

W okresie od maja do października
W każdą pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy do
Muzeum Ślężańskiego na warsztaty i spotkania z
żywa historią.
Muzeum Ślężańskie zaprasza do grodziska w
Będkowicach, w każdą ostatnią sobotę miesiąca
na spotkania z żywą archeologią.

Ceny lekcji muzealnych 250-300 zł, za grupę
26 osobową
Warsztaty muzealne 300-350 zł za grupę 26
osobową

Samodzielnie wykonywana pamiątka 5 zł lub
10 zł
kolorowanka, karta pracy (jeśli nie są
używane w czasie lekcji) – 5 zł

