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EDUKACJA STACJONARNA
Podczas zajęć realizowane są treści podstawy programowej. Lekcje i warsztaty prowadzone są
od wtorku do piątku po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym lub osobiście. W wyjątkowych
sytuacjach istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć w poniedziałek – po wcześniejszym
uzgodnieniu. Zgłoszenia przyjmujemy z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
Ważne! Podczas zgłaszania prosimy o poinformowanie o liczebności grupy.
W jednym obiekcie nie może odbywać się kilka zajęć jednocześnie. W przypadku większych
grup istnieje możliwość przeprowadzenia dwóch zajęć jednocześnie, w dwóch różnych
obiektach (dotyczy to grup przyjezdnych powyżej 25 osób). W przypadku Zespołu WillowoOgrodowego, przy grupach powyżej 15 osób, prosimy o przybycie dwóch opiekunów.
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ
Lekcja – 45 minut
Warsztaty – do 1,5 godziny
KOSZT
Lekcja – 7 zł /osoba
Warsztaty – 9 zł / osoba
Opiekunowie – udział w zajęciach bezpłatny
ZAPISY
w filii Zespół Willowo-Ogrodowy
ul. Warszawska 35, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Małgorzata Ziętek
e-mail: m.zietek@muzeumlubuskie.pl
tel.: +48 95 732 28 43, +48 95 732 38 14
w filii Spichlerz
ul. Fabryczna 1-3, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Wioletta Amanowicz
e-mail: w.amanowicz@muzeumlubuskie.pl
tel.: +48 95 722 54 68
w filii Muzeum Grodu Santok
ul. Wodna 2A, 66-431 Santok
Kamila Dzwonkowska
e-mail: k.dzwonkowska@muzeumlubuskie.pl
tel.: +48 95 723 37 27, kom. +48 662 257 611
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ZESPÓŁ WILLOWO–OGRODOWY I SPICHLERZ
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA
1. Andrzejkowe zwyczaje (warsztaty)
2. Czar Bożego Narodzenia (warsztaty)
3. Dziecięce zabawy z dawnych czasów (warsztaty)
4. Jesień roztargniona malarka (warsztaty)
5. Artysta zabawa kolorami (warsztaty)
6. Klej, nożyczki, barwny ścinek, zróbmy dziadkom upominek (warsztaty)
7. Moja pierwsza wizyta w muzeum (lekcja)
8. Stół wielkanocny dawniej i dziś (warsztaty)
9. W zamkowej krainie (warsztaty)
10. Zakładka do książki (warsztaty)
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
1. Afryka w muzeum (warsztaty)
2. Andrzejkowe zwyczaje (warsztaty)
3. Bądź jak muzealnik (lekcja)
4. Co w belkach piszczy (warsztaty)
5. Czar Bożego Narodzenia (warsztaty)
6. Dawne fryzury (warsztaty)
7. Drzewo genealogiczne – historia mojej rodziny (warsztaty)
8. Dziecięce zabawy z dawnych czasów (warsztaty)
9. Gorzów moje miasto nad Wartą – symbole i legendy (lekcja)
10. Kapsuła czasu (warsztaty)
11. Klej, nożyczki, barwny ścinek, zróbmy dziadkom upominek (warsztaty)
12. Mały artysta – zabawa kolorami (warsztaty)
13. Mężatka czy panna? – rzecz o czepcu (lekcja)
14. Muzealny kuferek (warsztaty)
15. Numizmatyka. Tajemnice skarbczyka (lekcja)
16. Przygoda z archeologią (warsztaty)
17. Stół wielkanocny – dawniej i dziś (warsztaty)
18. Śladami Białej Damy (warsztaty)
19. Wędrówka z panem czasem – rzecz o muzealnych zegarach (warsztaty)
20. Zabawa papierem – origami (warsztaty)
21. Zakładka do książki (warsztaty)
22. Zapomniane zawody (warsztaty)
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EDUKACJA SZKOLNA: KLASY IV-VIII
1. Afryka w muzeum (warsztaty)
2. Bądź jak muzealnik (lekcja)
3. Co w belkach piszczy? (warsztaty)
4. Dawne fryzury (warsztaty)
5. Drzewo genealogiczne – historia mojej rodziny (warsztaty)
6. Gorzów – moje miasto nad Wartą – symbole miasta i legendy (lekcja)
7. Kapsuła czasu (warsztaty)
8. „Krąg Arsenału” – kolekcja sztuki współczesnej (lekcja)
9. Mężatka czy panna? – rzecz o czepcu (lekcja)
10. Mniejszości Narodowe w Lubuskiem (lekcja)
11. Muzealny kuferek (warsztaty)
12. Numizmatyka, tajemnice skarbczyka (lekcja)
13. Od murów obronnych do fortyfikacji ziemnych w dziejach Gorzowa –
ilustrowane makietą miasta (lekcja)
14. Przygoda z archeologią (warsztaty)
15. Sekrety miniaturowego miasta (lekcja)
16. Śladami Białej Damy (warsztaty)
17. Wędrówka z panem czasem (warsztaty)
18. Zabawa papierem – origami (warsztaty)
19. Zakładka do książki (warsztaty)
20. Zapomniane zawody (warsztaty)
EDUKACJA PONADPODSTAWOWA
1.
2.
3.
4.

Gorzowskie echa powstania wielkopolskiego (lekcja)
„Krąg Arsenału” – kolekcja sztuki współczesnej (lekcja)
Mniejszości Narodowe w Lubuskiem (lekcja)
Od murów obronnych do fortyfikacji ziemnych w dziejach Gorzowa –
ilustrowane makietą miasta (lekcja)
5. Porcelana jako lustrzane odbicie przemian społecznych, zachodzących w epoce
oświecenia (lekcja)
6. Sztuka jako czynnik przemian społecznych i rodzenia się nowej świadomości
estetycznej (na przykładzie wystawy „Arsenał w 1955 roku”) (lekcja)
A JEDNAK DZIAŁA!
W nawiązaniu do filmowego cyklu „A jednak działa!” istnieje możliwość udziału
w stacjonarnych warsztatach, poprzedzonych obejrzeniem filmiku poświęconego
funkcjonowaniu jednego z zabytków. Do wyboru: waga szalkowa, liczydło, waga
listowa, maszyna do pisania, stalówka, młynek do kawy.
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ZAPROŚ MUZEALNIKA DO PLACÓWKI
To propozycja spotkań z muzealnikami w szkołach i przedszkolach. Po indywidualnym
umówieniu terminu do siedziby Państwa placówki przyjedzie: etnograf, historyk sztuki,
archeolog, menadżer kultury, etnolog, historyk czy konserwator dzieł sztuki, który może
przywieźć ze sobą eksponat muzealny. W spotkaniu może wziąć udział więcej niż jedna
klasa. Zapraszamy serdecznie!
CZAS TRWANIA SPOTKANIA
45 minut
KOSZT
200 zł / grupa
LEGENDA O GORZOWIE
Nowością w ofercie Muzeum Lubuskiego jest możliwość wysłuchania bajki Kamishibai
autorstwa Katarzyny Chorążyczewskiej, zatytułowanej "Legenda o Gorzowie". Młodzi
słuchacze bez trudu zauważą nawiązania do studni czarownic, renety landsberskiej czy
do gorzowskich kamienic. Bajka została zrealizowana w ramach stypendium
artystycznego Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
KONTAKT
Katarzyna Chorążyczewska
e-mail: k.chorazyczewska@muzeumlubuskie.pl
tel.: +48 957 322 843 wewn. 34, kom. +48 884 885 267
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MUZEUM GRODU SANTOK
EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
1.
2.
3.
4.

Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (lekcja)
Warsztat archeologa (lekcja)
Legenda o turze Magnusie, opowieść o ochronie środowiska (lekcja)
Co i w czym jadano w średniowiecznym grodzie w Santoku (warsztaty lepienia
naczyń)

EDUKACJA SZKOLNA: KLASY IV-VIII
1. Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem oraz dzieje Santoka i powstawanie
państwa polskiego (lekcja)
2. Naczynia archeologiczne jako źródło materialne (warsztaty lepienia naczyń)
3. Elementy ubioru średniowiecznego (warsztaty tkania krajek)
EDUKACJA PONADPODSTAWOWA
1. Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (lekcja)
2. Warsztat archeologa (lekcja)
3. Obrzęd grzebania zmarłych w średniowieczu (lekcja)
ZWIEDZANIE Z PRZEWODNIKIEM
ŚREDNIOWIECZNEGO GRODZISKA W SANTOKU
W trakcie przeprawy promowej zwiedzający, podziwiając okolicę Santoka, dowiadują się
o geologii i środowisku przyrodniczym tego miejsca, w tym o rezerwacie przyrody
Santockie Zakole. Na terenie grodziska opowiadamy o roli grodu w Santoku w okresie
powstawania państwa polskiego, o historii grodziska jako „strażnicy i klucza królestwa”,
a także o badaniach wykopaliskowych i prowadzących je archeologach.
Oferta obowiązuje w miesiącach, w których dostępna jest przeprawa promowa,
w dniach od środy do niedzieli, w godzinach od 10:00 do 17:00.
CZAS ZWIEDZANIA
Przeprawa promowa tam i z powrotem (łącznie około 20 minut) oraz spacer ścieżką
edukacyjną o długości około 1,5 km (łącznie około 50-60 minut)
KOSZT
70 zł / Prosimy o wygodne, pełne obuwie i nakrycia głowy.
ZAPISY
Agata Boruta
e-mail: a.boruta@muzeumlubuskie.pl
tel.: +48 789 358 148 lub +48 662 257 611
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EDUKACJA ONLINE
A JEDNAK DZIAŁA!
To projekt polegający na prezentowaniu zabytków, przybliżaniu ich kontekstu
historycznego oraz demonstrowaniu w przystępny sposób funkcjonalności i zasad
działania. Filmy trwają z reguły kilka minut i są nagrywane w jednej z siedzib muzeum
lub w plenerze. Cykl jest dostępny na kanale YouTube Muzeum Lubuskiego.
Zachęcamy nauczycieli do wykorzystywania odcinków cyklu „A jednak działa!”
w edukacji online, np. na lekcjach historii, geografii czy muzyki.
Materiały filmowe w ramach cyklu „A jednak działa” są dostępne bezpłatnie na naszym
kanale YouTube.
O PRZYJACIOŁACH Z SANTOCKIEGO GRODU
Kim jest tur i dlaczego stoi przed Muzeum Grodu Santok? Czym na co dzień zajmowali
się mieszkańcy średniowiecznego grodu? Jak rodzi się prawdziwa przyjaźń? Odpowiedzi
na te pytania udzielą widzom bohaterowie kreskówki „O przyjaciołach z santockiego
grodu”. Kreskówka powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Narodowego
Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura 2019-2021”, którego operatorem
w województwie lubuskim jest Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.
Bajka odpowiednia dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz klas I-IV.
FILMY EDUKACYJNE
Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta na swoim kanale YouTube bezpłatnie udostępnia
również cztery filmy edukacyjne:
 Od ziarna do chleba
 W willowej krainie
 Co w belkach piszczy
 Bożonarodzeniowa szopka

Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
http://muzeumlubuskie.pl/
https://www.youtube.com/ — MuzeumLubuskie
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