
Niepodległa – oferta zajęć edukacyjnych 

polecanych na wiosnę 2020 (od 23 marca do 

21 czerwca) - Muzeum przy ul. Gdańskiej 13 

Koszt zajęć:  
Zwiedzanie wystaw stałych z przewodnikiem: 60 zł – 1 h  (od poziomu V klasy SP) 
Warsztaty i lekcje muzealne: 60 zł  

Pakiet zwiedzanie z przewodnikiem + warsztaty – razem ok 2,5 h - 120 zł (od poziomu V klasy SP) 

Uwaga!!! przyjmujemy na zajęcia grupy od 10 do 30 osób. Nie ma możliwości łączenia dwóch klas na jednych zajęciach, jeśli 

liczba dzieci w sumie przekracza 30 osób. Cała oferta edukacyjne dostępna pod tym linkiem: 

https://muzeumtradycji.pl/edu-muzeum-przy-gdanskiej 

Zapisy:  
edukacja@muzeumtradycji.pl lub 42 620 05 70 (pn. – pt. w godz. 8.00-16.00) – zapisów dokonują pracownicy sekcji edukacyjnej 
(Kamila Lutek-Urbaniak; Wioletta Bernat; Piotr Spólnicki; Konrad Czrnielewski) 
 
Prosimy o rezerwacje zajęć przynajmniej tydzień przed planowaną wizytą. 

 

Uwaga !!! gdy nie możesz się dodzwonić to znaczy, że jesteśmy poza zasięgiem. Napisz maila edukacja@muzeumtradycji.pl i podaj 

numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą. Jeśli napiszesz w piątek po godz. 15.45 Twoja wiadomość zostanie odczytana dopiero 

w poniedziałek. 
 

ZAJĘCIA DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Klasy I 

Zabawy Plastyczne z Godłem - warsztaty 

czas trwania: ok. 60 minut 

Podczas warsztatów każdy ich uczestnik dowie się co nieco o historii polskiego Godła, pozna Legendę o Lechu, Czechu i Rusie, a 

następnie wytworzy własnoręcznie orła wyklejanego z papieru. 

Zabawy z Symbolami Narodowymi - warsztaty 

czas trwania: ok. 60 minut 

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się czemu Polska Flaga jest biało-czerwona, skąd się wziął Orzeł Biały i dlaczego 

„Mazurek Dąbrowskiego” nosi taki tytuł. Podczas zajęć dzieci wykonują wycinane piórka dla orła, kolorują malowankę i śpiewają 

hymn. 
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Klasy II 

Moja Pierwsza wizyta w Muzeum – lekcja muzealna (częściowo w przestrzeni wystawy) 

czas trwania: ok. 60 minut 

Kustosz, wystawa, eksponat – po naszych zajęciach te pojęcia nie będą sprawiały już trudności żadnemu dziecku, gdyż mają one 

na celu wprowadzenie młodego widza w świat kultury i sztuki. Uczestnicy zajęć zostaną wprowadzeni w świat muzealnika 

poprzez ciekawostki i odkrywanie. 

Poznajemy polskie symbole narodowe: flaga państwowa - warsztaty 

czas trwania: ok. 75 minut 

Opowieść o historii flagi państwowej i barw narodowych. Zajęcia rozpoczynają się od zadania, w trakcie którego dzieci 

podzielone na drużyny rozwiązują rebusy oraz krzyżówki i samodzielnie odkrywają temat zajęć. W czasie opowieści o fladze ma 

miejsce także zabawa muzyczno-obrazkowa oraz gra w skojarzenia. Na koniec zajęć każdy ich uczestnik wykonuje własną flagę 

z papieru. 

             

 

Klasy III i IV 

Bo w partyzantce nie jest źle – z życia żołnierza w okresie  II wojny światowej 
– lekcja muzealna z elementami warsztatowymi (częściowo w przestrzeni wystawy) 

czas trwania: ok. 75 minut 

Czym jest wojna ? Kogo możemy nazwać żołnierzem? Kto to partyzant? Na te i inne pytania poznamy odpowiedź właśnie na tych 

warsztatach. Dzięki takim zajęciom dzieciom przestaną być obce wizerunki kilku najważniejszych żołnierzy Września 

prezentowanych na wystawie „Wrzesień 1939 roku w polskim filmie fabularnym”. Zajęcia uzupełniają zadania drużynowe i 

plastyczne. 

Trzeci Maja To Nie Żart Konstytucję Trzeba Znać – lekcja muzealna z elementami 

warsztatowymi (częściowo w przestrzeni wystawy)  

czas trwania: ok. 60 minut 

Na tych zajęciach znajdziesz odpowiedź na następujące pytania: jakie wydarzenia są związane ze świętem 3 maja? Co to kokarda 

narodowa? Kim był król „Staś”? Lekcja uzupełniona jest wyklejaniem plakatu z puzzli historycznych i śpiewaniem piosenki Witaj 

Majowa Jutrzenko. 

 



 

      

Odszukaj Artefakt  – gra muzealna ( w przestrzeni wystaw) 

czas trwania: ok. 45 minut 

Gra ma charakter drużynowy. Zadanie polega na zlokalizowaniu określonych przedmiotów w przestrzeni wystawowej i 

wypełnieniu karty pracy. Uczestnicy gry samodzielnie poznają historię Polski pod zaborami i w okresie I wojny światowej. 

Historia Herbu Łodzi  – warsztaty 

czas trwania: ok. 75 minut 

Celem warsztatów jest dowiedzenie się co to jest herb, poznanie historii herbu Łodzi oraz dwóch legend z nim związanych. 

Podczas zajęć każdy ich uczestnik dostaje za zadanie wykonać własnoręcznie własną książeczkę o herbie, którą może ze sobą 

zabrać. 

      
W ofercie dla klas III-IV mamy jeszcze m.in. 

- warsztaty Przygody Niedźwiedzia Wojtka – ok. 75 minut 

- lekcje muzealną Tadeusz Kościuszko i jego miłość do ojczyzny – ok. 60 minut 

- warsztaty Ziuk Opowieści o Józefie Piłsudskim – ok. 75 minut 

 



 

Klasy V-VI 

Dzień z Tadeuszem Kościuszką  – lekcja muzealna z elementami warsztatowymi (częściowo w przestrzeni 

wystawy) 

czas trwania: ok. 75 minut 

Tadeusz Kościuszko – romantyk, patriota, ale przede wszystkim człowiek wyprzedzający epokę. Na zajęciach dowiemy się o 

najważniejszych miejscach związanych z życiem Tadeusza Kościuszki i wyjaśnimy sobie, dlaczego stał się on bohaterem nie tylko 

w Polsce. Zajęcia uzupełnione są o mapę interaktywną, film i kartę pracy. 

Kobiece Twarze Niepodległości – gra muzealna połączona z lekcją (przestrzeń wystaw)  

czas trwania: ok. 75 minut 

Zabawa ma charakter drużynowy. Zadanie polega na zlokalizowaniu i właściwym opisaniu poszukiwanych na  wystawach stałych 

pamiątek i ilustracji związanych z kobietami walczącymi o wolną Polskę. Gra uzupełniona jest układaniem megapuzzli z 

wizerunkami znanych kobiet oraz opowieścią o kobietach w walce  o niepodległość Polski. 

             

O tym jak dawniej wysyłano sms-y. Stop... robimy telegramy patriotyczne 

stop... – lekcja muzealna z elementami warsztatowymi (częściowo w przestrzeni wystawy) 

czas trwania: ok. 75 minut 

Dziś piszemy sms-y i nawet nie zastanawiamy się, jak ludzie przekazywali sobie ważne wiadomości w dawnych 

czasach, gdy nie było jeszcze ani telefonów komórkowych, ani stacjonarnych. Na tych zajęciach podczas krótkiego 

zwiedzania wystawy „Drogi do niepodległej…” dowiemy się, że kiedyś istniały telegramy, a Polacy żyjący pod 

zaborami tworzyli tzw. telegramy patriotyczne. Po zwiedzaniu wystawy przyjdzie czas na część praktyczną, uczestnicy 

zajęć będą mieli za zadanie stworzyć swoje własne telegramy. 
 

Medale – warsztaty z elementami lekcji muzealnej (częściowo w przestrzeni wystawy) 

czas trwania: ok. 75 minut 

Warsztaty te to wspaniała okazja do oswojenie się w przestrzenią wystawy. W ich pierwszej części dzieci zapoznają się z 

medalami i odznaczeniami znajdującymi się na wystawie stałej „Drogi do Niepodległej 1791-1921” i mają za zadanie naszkicować 

wybrany medal. W drugiej części przemieszczamy się do sali warsztatowej, gdzie trzeba odtworzyć naszkicowany medal z masy 

plastycznej. 



 

     

 

Klasy VII-VIII 

Artur Grottger. Malarz Powstania Styczniowego– lekcja muzealna z elementami warsztatowymi 

(częściowo w przestrzeni wystawy) 

czas trwania: ok. 75-90 minut 

Trzy w jednym. W pierwszej części zajęć zapoznamy się z zarysem powstania styczniowego za pomocą karty pracy, którą trzeba 

uzupełnić podczas poszukiwań w przestrzeni wystawy. W kolejnych częściach zapoznamy się z zarysem twórczości Artura 

Grottgera, a na koniec uczestnicy zajęć spróbują swych sił na warsztatach plastycznych, naśladując technikę mistrza. 

Krótka Historia. O Pobycie Józefa Piłsudskiego w Łodzi – lekcja muzealna z elementami 

warsztatowymi (częściowo w przestrzeni wystawy) 

czas trwania: ok. 75 minut 

Po co Józef Piłsudski w 1899 r. przybył do Łodzi? Gdzie zamieszkał ? Dlaczego znalazł się w więzieniu przy ul. Długiej? Na te i inne 

pytania znajdziemy odpowiedź właśnie na tych zajęciach. Lekcja odbywa się w oparciu o fragment wystawy „Więzienie przy 

Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953” i jest uzupełniona o rebusy do rozwiązania oraz kartę pracy, którą wypełniamy w oparciu 

o fragmenty słuchowiska „Katastrofa Łódzka” 

                



Kilka słów o Rzeczpospolitej w Okresie Tworzenia Konstytucji 3 Maja– lekcja 

muzealna z elementami warsztatowymi (częściowo w przestrzeni wystawy) 

czas trwania: ok. 75 minut 

Proponowane zajęcia odbywają się w oparciu o fragment wystawy „Drogi do Niepodległej 1791-1921”, gdzie prezentowane są 

okoliczności ustanowienia Konstytucji 3 maja, a także dalsze losy dokumentu i jego twórców. Lekcja uzupełniona jest projekcją 

filmu o obrazie Jana Matejki „Ustanowienie Konstytucji 3 maja 1791 r.” i krzyżówkę lub quiz wiedzy. 

Światła, kamera…. lekcja ! – wrzesień 1939 r. w filmie polskim– lekcja muzealna z 

elementami warsztatowymi (częściowo w przestrzeni wystawy) – w ofercie do połowy maja 2020 r. 

czas trwania: ok. 75 minut 

Na wystawie czasowej „Wrzesień 1939 roku w polskim filmie fabularnym”, uczestnicy zajęć poznają okoliczności wybuchu II 

wojny światowej i zarys kampanii wrześniowej. Nie zabraknie dodatkowych atrakcji w postaci karty pracy i zadania plastycznego. 

                 

 

 

 

 


