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Oferta lekcji muzealnych na rok szkolny 2021/2022
Lekcje dla dzieci z klas 0-III

POZNAJ muzeum 

Przychodząc na wizytę do Muzeum im. Ka-
zimierza Pułaskiego udamy się na spacer po 
pałacowych wnętrzach szukając odpowiedzi 
na pytanie: Co to jest Muzeum? Gwarantu-
jemy, że za muzealnymi drzwiami odpowiedź 
znajdziemy wspólnie! Po drodze poznamy mu-
zealne zwroty i zobaczymy kilka najciekaw-
szych eksponatów. Lekcja jest jednocześnie 
przystępnym sposobem na pierwsze zwiedza- 
nie muzealnych sal przez najmłodszych.

POZNAJ pana Kazimierza 

Na zajęciach wspólnie poznamy Kazimierza 
Pułaskiego. Wsłuchując się w  różne historie 
o  tym dzielnym żołnierzu, dowiemy się czy 
był kawalerzystą czy kawalerem? A może jed-
nym i drugim? No i odpowiemy sobie na naj-
ważniejsze pytanie: czemu, choć żył dawno 
temu, nadal przypominamy jego osobę?

POZNAJ wareckie legendy 

Nie ma to jak lekcja w plenerze! Nic tak nie cie-
szy najmłodszych jak edukacja na świeżym 
powietrzu. Dzieci, które mają ochotę pozna-
wać niezwykłą i  pełną tajemnic historię za-
praszamy do winiarskiego parku. Tu muzealny 
edukator zabierze je na pełen wrażeń spacer, 
podczas którego poznają pasjonujące legen-
dy, przekazywane z  pokolenia na pokolenie 
przez mieszkańców Warki. Będzie o czym opo-
wiadać! Gdzie ukryte jest wejście do tajem-
nych tuneli ciągnących się pod parkiem? Jaki 
sekret skrywa murowana kapliczka znajdująca 
się nieopodal pałacu? Interesuje Was czy du-
chy poległych w okolicach Warki szwedzkich 
żołnierzy mogą wędrować nocami po parku? 
Jeśli tak, to koniecznie musicie odwiedzić na-
sze muzeum, spotkać się z  naszym edukato-
rem i przeżyć wspaniałą przygodę!

POZNAJ flagę, godło i herb 

Warsztaty te łączą historię oraz zajęcia pla-
styczne. Dzieci poznają sens posługiwania 
się flagą i dowiedzą się czym jest godło, herb 
i  barwy narodowe. Uczniowie dowiedzą się 
także kto mógł posługiwać się herbem i czy 
taki przywilej ma również miasto Warka. Na 
zakończenie zajęć dzieci same zaprojektują 
herb! 

POZNAJ życie w dawnych czasach 

Bluza dresowa 700 lat temu? Nie, chyba jed-
nak ubierano się inaczej? A  jak? O  tym naj-
młodsze dzieci dowiedzą się na naszych za-
jęciach. Jak kiedyś żyli ludzie? Co jedli? Co 
na siebie przywdziewali? Czym się zajmowali 
i  jakie mieli zwyczaje? Jakiej muzyki słuchali 
i  czym podróżowali? To tylko niektóre pyta-
nia, na które nasi edukatorzy pomogą znaleźć 
odpowiedź. Kto wie, może nawet zobaczymy 
przedmioty, które dawno, dawno temu, wyra-
biali ludzie… Sprawdzimy czy dzieci rozpozna-
ją ich funkcje.

Lekcje muzealne należy rezerwować  
z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Lekcje muzealne mogą się odbywać  
w grupach nie większych niż 25 osób.


