
Klasy 1-3 informacja dodatkowa o zajęciach i warsztatach 

                        

Warsztaty robienia Pamiątki z Muzeum Ślężańskiego inspirowanej Kulturą Łużycką i 

dawnymi wierzeniami. Dzieci same wykonają niepowtarzalną pamiątkę, 

wykorzystując naturalne surowce: prawdziwy bursztyn, poroże, paciorki drewniane i 

repliki paciorków glinianych z wystawy. Wszystkie te surowce dzieci zobaczą na 

wystawie zwiedzanej z archeologiem. Poznają różne ciekawostki o życiu ludzi  na 



terenach Dolnego Śląska (zwłaszcza gminy Sobótka) w epoce brązu, żelaza i 

wczesnym średniowieczu. Zainspirowane dawnymi przedmiotami wykonają własne 

ozdoby. Zwrócą uwagę na wygląd ceramiki i jej wzornictwo. W nawiązaniu do 

średniowiecznego tłoczenia wzorów w skórze, dzieci mogą wytłoczyć misia w skórze 

oraz własne pomysłowe ornamenty roślinne. W ten sposób wykonają własną 

zawieszkę, breloczek itp  

 



  

Droższy warsztat w cenie 350 zł za grupę 26 osobową pozwala na wykonanie fibuli 

(zapinki). Bardzo podobnej do przedmiotu oglądanego na wystawie 

 

 



W ramach zajęć z  części przyrodniczej dzieci ułożą razem z edukatorem 

układankę -domino Łańcuch pokarmowy. Poznają dzięki niej gatunki zwierząt 

żyjące w Ślężańskim Parku Krajobrazowym. Dowiedzą się kto jest drapieżnikiem, 

a kto roślinożercą. Poznają nowe gatunki zwierząt i zrozumieją czym jest łańcuch 

pokarmowy. Każde dziecko weźmie udział w zabawie i będzie miało szansę na 

aktywność i na zdobycie nagrody 

 



      

Zwiedzając wystawę czasową pt „ Życie codzienne na przełomie XIX i XX wieku”, nauczą się 

rozpoznawać dawne przedmioty i poznają nowe słowa takie jak : kałamarz, patefon, żardiniera, 

manufaktura, etc. Porównają życie dzisiejszych ludzi i tych, którzy żyli 100 lat temu. Dowiedzą 

się  o podziałach społecznych. Dzieci będą mogły uruchomić patefon, otworzyć szapoklak,  

włączyć aparat fotograficzny z epoki, zobaczyć stroje historyczne, nauczą się jak rozpoznawać 



pochodzenie i wartość porcelany oraz kiedy mamy do czynienia z porcelaną ręcznie malowaną. 

Każde z nich będzie mogło wziąć  (wybrane do edukacji) przedmioty do ręki.  Chętni zabiorą 

kolorowanki by wziąć udział w konkursie muzealnym na najładniej pokolorowaną damę Belle 

Epoque. Zajęcia rozbudzą w dzieciach wrażliwość na piękno minionych wieków. Poznają ciekawe 

postacie z epoki związane z naszym regionem. Zainteresują dzieci historią regionalną. 

  Prosimy o wyposażenie dzieci w rękawiczki jednorazowe. 

 


