
Muzeum Ślężańskie 
im. Stanisława Dunajewskiego 

w Sobótce, 
zaprasza nauczycieli i uczniów 
na lekcje i warsztaty muzealne.

Zanim wejdziesz na Ślężę 
- przyjdź do muzeum



Wszystkie tematy zajęć są do-
stosowane do wieku uczniów szkół 
podstawowych i średnich.

Zajęcia odbywają się po wcześ-
niejszym umówieniu terminu (tel. 
71 316 26 22.

Preferowany dzień lekcji muzeal-
nych: środa i piątek. Czas zajęć usta-
lamy indywidualnie.

Lekcja muzealna - 250 zł za każdą  
grupę do 30 osób.

Lekcja z warsztatem muzealnym 
- 350 zł za każdą grupę do 30 osób.

W ramach każdej opcji dostępne 
jest zwiedzanie aktualnej wystawy 
czasowej z przewodnikiem. 

Nasze zajęcia prowadzone są 
przez muzealników: archeologów, 
historyków, przyrodników, rekon-
struktorów. Edukatorzy muzealni 
posiadają długi staż pracy peda-
gogicznej. Aktywizują cały zespół 
uczniów i przekazują wiedzę w spo-
sób ciekawy i przystępny. Zajęcia 
uzupełniają i rozszerzają podstawę 
programową przedmiotów: historii, 
historii sztuki, biologii, języka pol-
skiego i geografii. 

Lekcja muzealna „Śladami daw-
nych wierzeń” pozwala poznać 
dawne wierzenia epoki paleolitu 
i neolitu, których ślady spotykamy 

na terenie dzisiejszej Polski. Dosto-
sowane w formie przekazu do wieku 
odbiorców. Ponadto dzieci i mło-
dzież poznają pracę archeologów 
(dzieci młodsze) i rozwój powojennej 
archeologii na terenie regionu ślę-
żańskiego (młodzież). Cena 250 zł. 

Lekcja i warsztat muzealny. Lek-
cja połączona z dowolnie wybranym 
warsztatem dla grupy do 30 osób- 
cena 350 zł. Dzieci podzielone na 
mniejsze zespoły pracują w grupach 



na lekcji muzealnej i warsztacie. Ry-
sują, wypełniają karty pracy pod kie-
runkiem archeologa etc.

Warsztaty do wyboru
1. Wykonywanie ozdoby ze skóry 

poprzez puncowanie,
2. Warsztaty wykonania kartono-

wej makiety Światowida,
3. Pradziejowa ozdoba z natu-

ralnych surowców poroża, drewna, 
bursztynu, gliny. 

Lekcja muzealna „Historia Muze-
um Ślężańskiego 1962-2022”, dlacze-
go powstało Muzeum Ślężańskie? 
Poznaj historię jednej z najstarszych 
instytucji kultury na Dolnym Śląsku. 
Niezwykła lekcja o czasem trudnej 
historii przedwojennej i powojen-
nej regionu, o czasach poszukiwania 
tożsamości kulturowej i rozwoju ar-
cheologii ślężańskiej. Poznaj historię 
zapomnianych badaczy- archeolo-
gów i ich osiągnięcia na Ślężańskim 
Olimpie. Cena za grupę -do 30 osób 
-250 zł. Preferowany wiek odbiorców 
uczniowie klas 8 i szkoły średniej.

Spacer, lekcja, warsztat muzealny 
„Sobótka. Od osady handlowej do 
nowożytnego miasta”.

Wycieczka od makiety miejskiej 
w Rynku Sobótki połączona z za-
jęciami w Muzeum Ślężańskim na 
nowej wystawie stałej poświęconej 
historii Sobótki. Zajęcia regional-
ne przybliżające handlową histo-
rię miasta przygotowane w dwóch 
wariantach dla dzieci i młodzieży. 
Dzieci młodsze w ramach warszta-
tu przygotowują sakiewki na pie-
niądze, lub średniowieczną ozdo-
bę wykonywaną przez puncowanie 
na skórze. Dzieci starsze poprzez 

praktyczne ćwiczenia poznają taj-
niki pracy numizmatyka i history-
ka. Sala muzealna pełna zagadek 
z przeszłości i wsparta materiałami 
multimedialnymi pozwala poznać 
życie codzienne, dawne rzemio-
sło epoki nowożytnej, gospodarcze 
skutki wojny 30 letniej, proces pro-
dukcji monet etc. Cena za grupę do 
30 osób - 350 zł

Warsztat i lekcja muzealna „W ślę-
żańskich dobrach Kanoników Regu-
larnych.”

Lekcja pokazująca rolę zakonu 
kanoników regularnych dla śred-
niowiecznej i nowożytnej Sobótki. 
Przybliżymy medycynę w dawnych 
klasztorach, metody leczenia ciała 
i duszy w XVI wiecznym szpitalu, 
zaprezentujemy podstawowe rośli-
ny lecznicze, które uczniowie od-
najdą w naszym lapidarium sami. Na 
warsztacie uczniowie gęsim piórem, 
naturalnymi barwnikami napiszą 
tekst po łacinie w naszym edukacyj-
nym skryptorium, a pismo zalakują 
pieczęcią opata Eliasza Schwanen-
berga. 

Cena za grupę do 30 osób 350 zł

Spacer po lapidarium „Historia re-
gionu wyryta w kamieniu” z przewod-
nikiem dla grupy do 30 osób, 250 zł.

Aktywne zwiedzanie Lapidarium 
– karta pracy 10 zł. Uczniowie klas 
7 i 8 oraz szkoły średniej wypełniają 
samodzielnie kartę pracy, a następ-
nie wraz z edukatorem weryfikują 
wykonane zadania. Historyk-eduka-
tor uzupełnia wiadomości związane 
z zabytkami znajdującymi się w la-
pidarium.



L e k c j a 
m u z e a l n a 
„Fauna i flora 
w Ślężańskim 
Parku Krajo-
b r a z o w y m”  
Cena za gru-
pę do 30 osób 
350 zł. Dla 
m ł o d s z y c h 
dzieci połą-
czona z grą 
dydaktyczną 
aktywizującą 
w s z y s t k i c h 
uczniów.

Spacery miejskie po Sobótce
1. Spacer miejski śladami kanoni-

ków regularnych w Sobótce.
2. Spacer miejski śladami szla-

ku pielgrzymiego świętego Jaku-
ba w Sobótce wraz z omówieniem 
symboliki herbu i obrazu św. Jakuba 
w kościele parafialnym.

3. „Historia regionu wyryta w ka-
mieniu” - spacer muzealny w lapida-
rium.

4. „Od Zobten do Sobótki”, spacer 
po przedwojennym mieście.

5. Śladami sobótczańskich żołnie-
rzy AK – historie niezwykłe.

Cena spaceru- 350 zł za grupę

Muzeum Ślężańskie 
im. Stanisława Dunajewskiego

w Sobótce

ul. Św. Jakuba 18
55-050 Sobótka
tel.: 71 316 26 22

e-mail: muzeum@sobotka.pl
NIP: 8961035185

REGON: 930096477

Zapraszamy na naszą stronę: 
muzeum.sobotka.pl


