
WSPÓŁPRACA MUZEUM WSPÓŁPRACA MUZEUM 
ŚLĘśAŃSKIEGO  W 
OBSZARACH EDUKACJI



Lekcje Muzealne
historia, archeologia, przyroda
sztuka, sztuka, 



Tematy lekcji muzealnych 
dostosowane do wieku odbiorców

1. śycie codzienne w czasach kultury łuŜyckiej –lekcja z archeologiem. (kilka wariantów zajęć)

2. Od osady targowej do miasta Sobótki 

3. Piotr Włostowic  między legendą, a prawdą historyczną

4. Kościół w średniowieczu na przykładzie działalności kanoników regularnych w Sobótce.

5.   W  scriptorium czyli od gęsiego pióra do ruchomej czcionki-warsztat5.   W  scriptorium czyli od gęsiego pióra do ruchomej czcionki-warsztat

6.   Czas epoki nowoŜytnej w Sobótce. (lekcja w przygotowaniu) 

7.  Przełom wieku XIX i XX w regionie ślęŜańskim.

8.  Śladami zapomnianych bohaterów w powojennej Sobótce (spacer miejski z lekcją o Stanisławie   

Dunajewskim, Aleksandrze Kryszkiewicz, Wacławie śebrowskm, Władysławie Kabacie etc.) 

9. Przyroda ŚlęŜańskiego Parku Krajobrazowego .

10. Historia ochrony zwierząt w Polsce.

11. Lekcje tematyczne do wystaw czasowych  i spotkań z gośćmi

Muzeum                                 lekcja -250 zł za grupę do 26 osób



Przykładowa lekcja regionalna: 
Jaroslav Vonka i jego sztuka 
symbolizmu i ekspresjonizmusymbolizmu i ekspresjonizmu



Spacery miejskie po 
Sobótce

� 1. Spacer miejski śladami kanoników regularnych w Sobótce.

� 2. Spacer miejski śladami szlaku pielgrzymiego świętego Jakuba w Sobótce wraz z omówieniem 
symboliki  herbu i obrazu św. Jakuba w kościele parafialnym. 

� 3 Spacer muzealny w lapidarium -historia regionu wyryta w kamieniu.  

� 4. Od Zobten do Sobótki, spacer miejski po przedwojennym mieście.

� 5. Śladami Jaroslava Vonki znanego artysty -kowala, po Sobótce.

� 6. Od gotyku do secesji –zwiedzamy architekturę dawnej Sobótki.

� 7. Gry miejskie w przygotowaniu.

� Cena spaceru- 250 zł za grupę 

�



Lekcje z rekonstrukcją historyczną
400 zł za grupę

� Sobótka w księstwie Świdnicko-Jaworskim

� Handel i rzemiosło w średniowieczu.

� Wyprawy krzyŜowe i zakony rycerskie –lekcja z bractwem Joannitów 
Strzegomskich.Strzegomskich.

� Na pielgrzymim szlaku św. Jakuba.

� śycie w grodzie w Będkowicach





Lekcja i warsztat muzealny- 350 zł za grupę 







Edukacja archeologiczna dla starszych –prelekcja 200 zł za 
grupę

Lista tematów  prelekcji tematycznych z Muzeum Ślężańskiego.

� Doktor Halina Śledzik-Kamińska

� 1.Życie codzienne w czasach kultury łużyckiej u podnóża góry Ślęży. 

� Doktor Magdalena Przysiężna -Pizarska� Doktor Magdalena Przysiężna -Pizarska

� 1. Obrzędy pogrzebowe w okresie wczesnego średniowiecza.

� 2. Wierzenia i obrzędy Słowian a pochówki antywampiryczne.

� 3. Zabawki- tradycja naszych przodków.

� 1. Tajemnice Opolskiego Ostrówka.

� Monika Szima-Efinowicz 

� 1. Echa dawnych tradycji przodków we współczesnym łowiectwie, w świetle wykopalisk archeologicznych.

� 2.  Świat przyrody u Słowian.



Edukacja przyrodnicza

� Cykle przyrodnicze z ekspertami w zakresie 

� gatunków roślin i zwierząt występujących w 
ŚlęŜańskim Parku Krajobrazowym. 

� Cz 1. Dzikie Gęsi –listopad 2021, spotkanie � Cz 1. Dzikie Gęsi –listopad 2021, spotkanie 
edukacyjne z ornitologiem –Bartoszem

� Krąkowskim

� Projekt młodzieŜowy –liczymy  dzikie gęsi.



Pierwsza  Polka, która samotnie 
przemierzyła Łuk Karpat- ponad 
2300 km w 84 dni, 4 kraje-
Rumunia, Ukraina, Słowacja, 
Polska.
Niezwykła podróŜ w Karpaty, 
świat przyrody, ludzi i nieznanych 
szlaków.  MoŜliwość 
zorganizowania bezpłatnego 
spotkania dla uczniów.spotkania dla uczniów.



�Multimedialne pomoce na stronie Muzeum 
ŚlęŜańskiego muzeum.sobotka.pl 



Gry miejskie, 
zabawy terenowe



Wolontariat Muzealny
Koła humanistyczne

� Niezbędne dokumenty

� -Zgody rodziców na uczestnictwo w młodzieŜowym wolontariacie

� Opinia wychowawcy lub nauczyciela o kandydacie na 
wolontariusza



Bonusy wynikające z działalności Muzeum. Darmowe akcje, 
zajęcia, wsparcie działań dla nauczycieli

� -Ostatnie dni z Vonką –zwiedzanie wystawy z przewodnikiem. 
Darmowa lekcja regionalna.

� -Spacery tematyczne, imprezy i warsztaty organizowane przy okazji 
naszych wydarzeń (wycieczka do Izby Regionalnej do Kątów naszych wydarzeń (wycieczka do Izby Regionalnej do Kątów 
Wrocławskich).

� Wycieczka na wykopaliska archeologiczne do Ryczyna nad Odrą.

� Wycieczka do grodziska w Będkowicach (połączona z edukacją 
łowiecką jest za darmo- dojazd finansuje koło łowieckie ŚlęŜa).

� Spotkanie z ornitologiem Bartoszem Krąkowskim na temat ptaków 
występujących  w naszym regionie –cz 1-Dzikie gęsi. Mini projekt dla 
młodzieŜy –Liczymy dzikie gęsi.



Zaufali nam najlepsi. Dowodem jest współpraca  między 
innymi z Muzeum Narodowym we Wrocławiu, Muzeum Miedzi 
w Legnicy, Uniwersytetem Wrocławskim.



Współpraca regionalistów z 
Kątami Wrocławskimi. 
Zapraszamy na wystawę „ 
Od Kanth do Kątów”



Nasze wydarzenia 
dostosowują przekaz 
do młodego odbiorcy



60 lecie istnienia Muzeum 
ŚlęŜańskiego w 2022 roku

� -konkurs o załoŜycielu Muzeum 
ŚlęŜańskiego panu Stanisławie 
Dunajewskim w styczniu 2022 rokDunajewskim w styczniu 2022 rok



Zajęcia dla dzieci i młodzieŜy wymagają zgody opiekunów oraz listy 
uczestników. Proszę zapoznać się z regulaminem  lekcji muzealnych.


