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PROGRAM

WMuzeum Pana Tadeusza małe dzieci 
odkryją zabawę, która uczy, biorąc 
udział w lekcjach stacjonarnych 

oraz online, a także w muzealnych warsztatach 
artystycznych.

Dzięki naszym edukatorom i specjalnie 
przygotowanym tematom zajęć dostosowanych 
do wieku dzieci, wizyta w Muzeum bądź 
spotkanie online z edukatorem muzealnym, 
będzie dla najmłodszych niezapomnianym 
przeżyciem i początkiem wielkiej przygody 
w świecie kultury.

Wykorzystane materiały grafi czne pochodzą ze zbiorów Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego.



    

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Dział Edukacji
edukacja@ossolineum.pl
tel. 71 75 50 651

wiek
dzieci w wieku od 3 lat

lekcje muzealne
Odbywają się na ekspozycji Muzeum 
Pana Tadeusza.

warsztaty artystyczne
Krótkie zwiedzanie ekspozycji i działanie 
artystyczne w sali warsztatowej.

Podczas lekcji i warsztatów w Muzeum grupy od 16 do 30 osób dzielone 
są na dwie mniejsze, dla których zajęcia prowadzone są równolegle, 
w tym samym czasie, przez dwóch edukatorów; ze względu na konieczność 
podziału grup obecność dwóch opiekunów jest obowiązkowa.

lekcje muzealne online
Link do zajęć online zostanie udostępniony 
po dokonaniu rezerwacji.

wyjazdowe warsztaty artystyczne
Zajęcia przeprowadzamy na terenie
Wrocławia i Dolnego Śląska. 



    

INFORMACJE PRAKTYCZNE

rezerwacja zajęć
■   lekcje muzealne i warsztaty artystyczne 

www.bilety.ossolineum.pl
■   lekcje muzealne online i wyjazdowe 

warsztaty artystyczne 
telefonicznie lub mailowo: 
tel. 71 75 50 651, edukacja@ossolineum.pl   

wtorek–niedziela, 8.30–17.00 
■   pierwsza lekcja i warsztaty: 8.30 

ostatnia lekcja: 16.00, ostatnie
warsztaty: 14.30

■   online: godzina zajęć dostosowywana 
jest do potrzeb konkretnej grupy

■   wyjazdowe warsztaty artystyczne: 
terminy ustalane są indywidualnie 
z instytucją

czas trwania 
■   lekcja muzealna w Muzeum 

Pana Tadeusza: 60 minut
■   online: 40 minut



    

English? Deutsch?
Istnieje możliwość przeprowadzenia 
lekcji i warsztatów w języku angielskim 
i niemieckim, po wcześniejszym 
ustaleniu.

koszt lekcji muzealnej
■   150 zł za grupę od 16 do 30 osób
■   100 zł za grupę do 15 osób 

koszt lekcji muzealnej online
■   100 zł za grupę do 30 osób

koszt muzealnych warsztatów 
artystycznych
■   200 zł za grupę od 16 do 30 osób
■   150 zł za grupę do 15 osób

koszt warsztatów wyjazdowych
■    na terenie Wrocławia: 

250 zł za grupę do 30 osób
■   na terenie Dolnego Śląska: 

cena ustalana indywidualnie

grupy integracyjne
Zajęcia dostosowujemy do potrzeb grup 
integracyjnych.

INFORMACJE PRAKTYCZNE



LEKCJE W MUZEUM PANA TADEUSZA ORAZ ONLINE

podstawa 
programowa
Dziecko wymienia nazwę swojego 
kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole 
narodowe (godło, flaga, hymn), 
nazywa wybrane symbole związane 
z regionami Polski ukryte w podaniach, 
przysłowiach, legendach, bajkach, 
np. o smoku wawelskim, orientuje się, 
że Polska jest jednym z krajów Unii 
Europejskiej.

wiedza
Podczas zajęć dzieci:
■  dowiedzą się, jakie są polskie symbole 

narodowe;
■  posłuchają legend i opowieści 

związanych z historią Polski;
■  stworzą własną małą konstytucję.  

opis
Polska to nasz kraj, nasz dom. 

Na tym spotkaniu uczestnicy będą mogli 
lepiej poznać swoją Ojczyznę. Dowiedzą 
się, jak wygląda fl aga Polski, godło oraz 

jak brzmi nasz hymn narodowy. Poznają 
też legendy związane z powstaniem Polski.

„Kto ty jesteś? Polak mały”. 
O niepodległości dla najmłodszych



LEKCJE W MUZEUM PANA TADEUSZA ORAZ ONLINE

podstawa 
programowa
Uczeń podejmuje samodzielną 
aktywność poznawczą np. oglądanie 
książek, zagospodarowywanie 
przestrzeni własnymi pomysłami 
konstrukcyjnymi, korzystanie 
z nowoczesnej technologii itd.

wiedza
Podczas zajęć dzieci:
■  dowiedzą się, czym jest muzeum; 
■  dowiedzą się, czym są eksponat 

muzealny i kolekcja muzealna;
■  dowiedzą się, jak stworzyć własną 

kolekcję.

opis
Muzeum to wyjątkowe miejsce pełne 

cennych przedmiotów i opowieści 
z przeszłości. Co sprawia, że właśnie 

te przedmioty uznajemy za cenne? 
Czym są eksponat i kolekcja? Po co są  

muzea? Na tych zajęciach dzieci odpo-
wiedzą na te pytania, dzięki kolekcjom 

zgromadzonym w naszym muzeum.

Moja kolekcja – kilka słów o muzeum



MUZEALNE WARSZTATY ARTYSTYCZNEMUZEALNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Kolorowy świat 
grafiki
Dzieci zapoznają 
się z monotypią – wyjątkową 
techniką graficzną, która łączy 
w sobie malarstwo i rysunek. 
Jej cechą charakterystyczną jest 
to, że pozwala na uzyskanie tylko 
jednej odbitki, a efekty zaskakują 
nawet najbardziej doświadczonych 
artystów.

Dostępne również w formie 
warsztatów wyjazdowych.

Światłem 
malowane

Czy można robić zdjęcia 
bez użycia aparatu fotograficznego? 

„Światłoczuły” – co to znaczy? 
Czy można rysować światłem? 

Zapraszamy na przygodę z fotografią! 
Na zajęciach wykonamy fotogramy 

i zobaczymy, jak wygląda świat 
w błękitnych barwach. Podczas 
warsztatów uczestnicy zwiedzą 

fragment ekspozycji.

Dostępne również w formie 
warsztatów wyjazdowych.



MUZEALNE WARSZTATY ARTYSTYCZNEMUZEALNE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Mali garncarze. 
 Warsztaty 

ceramiczne
Dzieci najlepiej uczą się poprzez 

działanie. Z myślą o naszych 
najmłodszych muzealnych gościach 

przygotowaliśmy zajęcia, podczas 
których przedszkolaki rozwiną swoje 

zdolności manualne i twórczego 
myślenia. Dzięki własnej aktywności 

i kontaktowi z plastycznym materiałem, 
jakim jest glina, poszerzą wrażliwość 

artystyczną. Podczas warsztatów 
uczestnicy wykonają gliniane naczynia 

według własnego pomysłu.



    

Muzeum Pana Tadeusza

Kamienica Pod Złotym Słońcem
Rynek 6, 50–106 Wrocław

www.muzeumpanatadeusza.pl


