
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 

Prelekcja poza Muzeum na terenie szkoły – 30 zł ( max. dwie połączone ze sobą klasy) – rezerwacja minimum dwa tygodnie 

wcześniej. 

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 w muzeum przynajmniej tydzień przed planowaną wizytą, natomiast o rezerwacje prelekcji na terenie 
szkoły prosimy minimum dwa tygodnie wcześniej.  
 
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 PONADPODSTAWOWYCH 

Wizyta w Muzeum 

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. 

Oprowadzanie po wystawie „Więzienie przy Gdańskiej w Trzech epokach – 

różnice i podobieństwa” - oprowadzanie 

czas trwania: ok. 60 minut 

Oprowadzanie odbywa się na wystawie stałej: „Więzienie przy Długiej (Gdańskiej) w Łodzi 1885-1953”. Samo zwiedzanie 

przeradza się w ciekawą opowieść o więzieniu w różnych okresach jego funkcjonowania, podczas której dowiadujemy się, jak 

wyglądało życie codzienne więźniów. 

Ścieszka edukacyjna Śladami Rewolucji w Łodzi + elementy warsztatowe (w przestrzeni wystaw) 

czas trwania: ok. 75 minut 

Opowieść o rewolucji 1905 r. w Łodzi w oparciu o pamiątki i eksponaty znajdujące się na dwóch wystawach stałych. Ścieżka 

uzupełniona jest o burzę mózgów wokół słowa „rewolucja”, prezentację multimedialną oraz zadanie związane z odszukaniem w 

drużynach w przestrzeni wystaw ilustracji i przedmiotów związanych z tematem Rewolucji 1905 r. 
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Odszukaj Artefakt  – gra muzealna – wersja zaawansowana ( 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. 

      

Prelekcje w szkole 

 
Każda prelekcja trwa 45 - 60 minut 

 O naprawie Rzeczypospolitej – rzecz o Konstytucji 3 maja 

 Tadeusz Kościuszko – obywatel świata 

 Zryw niepodległościowy – powstanie listopadowe 

 Zryw niepodległościowy – powstanie styczniowe 

 A były i sukcesy – rzecz o powstaniu wielkopolskim 

 Rzecz o zamachu na prezydenta Gabriela Narutowicza 

 Pierwsze dni Nieodległości i Tradycja obchodów Święta Niepodległości 

 Józef Piłsudski – droga do niepodległości 

 Syberia – historia zesłań Polaków 

 Żołnierze Wyklęci – mity i kontrowersje 

 Polscy prezydenci – ilu ich było w naszej historii 

 Electio viritim. Pierwsza wolna elekcja 

 Długa droga wiedzie z Tarnowa do Aleppo. Sylwetka gen. Józefa Bema 

 

      


