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Poradnik Małego Patrioty
wiek uczestników:

5-6 lat

czas trwania
(min.)

koszt:

(grupa do 30 osób)

45-60

100

zł

Trudne słowo – patriotyzm, jak wytłumaczyć je najmłodszym? Postaramy się to zrobić w możliwie przystępny sposób i wspólnie
z dziećmi, z wykorzystaniem elementów zabawy i poprzez wykonywanie różnorodnych zadań, zastanowimy się, co to znaczy być Małym
Patriotą i jak, na co dzień, okazywać miłość i szacunek do swojego
kraju. Pomogą nam w tym wierszyki, piosenki, ćwiczenie z mapą,
a nawet taniec, bo, jak wiadomo, najlepiej i najprzyjemniej jest „uczyć
– bawiąc”.

Żołnierz, kto to taki…
wiek uczestników:

PRZEDSZKOLA

5-6 lat

04

czas trwania

koszt:

(min.)

(grupa do 30 osób)

45-60

100

zł

Kogo możemy nazwać żołnierzem? Na to oraz inne pytania poznamy odpowiedź właśnie na naszych warsztatach. Podczas zajęć odwiedzimy wystawę, gdzie przyjrzymy się wybranym mundurom
i elementom żołnierskiego ekwipunku (dla potrzeb zajęć posiadamy
kopie kilku modeli mundurów). Na koniec wykorzystamy tematyczne
malowanki oraz poznamy łatwą i przyjemną dla ucha piosenkę żołnierską.
*Zajęcia częściowo odbywają się w przestrzeni wystaw

Z wizytą u króla
wiek uczestników:

5-6 lat

czas trwania
(min.)

45-60

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

zł

PRZEDSZKOLA

fot.: unsplash.com

Gdzie mieszkali królowie? Czy zamek i pałac czymś się różnią? Co
ostatni polski król jadał na śniadanie, jak długo sypiał i kto był jego
ulubieńcem? Czym jest dworska etykieta i czy trzeba jej przestrzegać? Czy dziś też mamy szansę spotkać króla? Na te i wiele innych pytań dotyczących królewskiego życia postaramy się odpowiedzieć na
naszych zajęciach. A oprócz tego „odwiedzimy” kilka królewskich rezydencji, skompletujemy strój koronacyjny w formie ubieranki i spróbujemy zatańczyć menueta. Zabawa godna królów gwarantowana!
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Żołnierz, kto to taki…
wiek uczestników:

KLASY I-iI SP

czas trwania
(min.)

ok. 60

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

zł

Czym jest wojna? Kogo możemy nazwać żołnierzem? Na te i inne
pytania poznamy odpowiedź właśnie na tych warsztatach. Podczas
zajęć zostaną wykorzystane tematyczne malowanki, interaktywna
ubieranka, a na podsumowanie zajęć odwiedzimy wystawę, gdzie
przyjrzymy się wybranym żołnierskim mundurom (dla potrzeb zajęć
posiadamy kopie kilku modeli mundurów).

KLASY I-II SP

*Zajęcia częściowo odbywają się w przestrzeni wystaw
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Zabawy z Symbolami Narodowymi
wiek uczestników:

czas trwania

koszt:

(min.)

(grupa do 30 osób)

KLASY I-iI SP

100

ok. 60

zł

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, czemu polska flaga
jest biało-czerwona, skąd się wziął Orzeł Biały i dlaczego Mazurek
Dąbrowskiego nosi taki tytuł. W drugiej części zajęć dzieci wykonują
wycinane piórka dla orła, kolorują malowankę, śpiewają hymn i grają
w memo.

Wokół święta 11 listopada

KLASY I-iI

czas trwania
(min.)

ok. 60

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

zł

Podczas lekcji uczestnicy dowiedzą się, dlaczego Polacy co roku
świętują dzień 11 listopada i co ma z tym wspólnego Józef Piłsudski.
Lekcja uzupełniona jest o śpiewanie pieśni patriotycznych i ciekawe
zadania.

KLASY I-II SP

wiek uczestników:

07

Wojskowy zwierzyniec, czyli „te co skaczą
i fruwają” w armiach świata
wiek uczestników:

KLASY III-IV SP

czas trwania
(min.)

~75

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

zł

KLASY III-IV SP

Pewnie każdy zna Szarika, bohatera kultowego serialu Czterej pancerni i pies, wiernego kompana załogi czołgu Rudy 102. W masowej
wyobraźni stał się symbolem psa-żołnierza, jednak warto pamiętać,
że wojskowy zwierzyniec był o wiele bardziej różnorodny. Nie tylko
psy i konie, ale także kanarki, pszczoły, słonie czy gołębie odegrały
istotną rolę w historii wojskowości. Na naszych zajęciach usłyszycie
opowieści o zwierzętach, które od starożytności po czasy współczesne pojawiały się w armiach świata, pełniąc często dość zaskakujące
funkcje, a przygotowane przez edukatorów zadania i gra karciana pomogą wam lepiej poznać naszych bohaterów.
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Szeregowy Miś –
niezwykli żołnierze na czterech łapach
wiek uczestników:

KLASY III-IV

czas trwania
(min.)

~75

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

zł

Winnie, która stała się pierwowzorem Kubusia Puchatka, Wojtek –
kapral w Armii Andersa, Michał, z którym Wojtek „miał na pieńku”
oraz Baśka, towarzyszka Polaków walczących na dalekim Murmaniu.
Co łączy naszych bohaterów? Każdy z nich był niedźwiedziem i każdy
„służył” w wojsku. Podczas warsztatów poznacie ich bliżej, rozwiązując zadania i grając w grę planszową, stworzoną na kanwie tych
niezwykłych „niedźwiedzich” historii.

Mistrz Szyfrów
KLASY III-IV

czas trwania
(min.)

~75

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

zł

Na uczestników warsztatów czekają: opowieść na temat tego, kim
jest kryptolog; prezentacja wybranych metod szyfrowania; edukacyjne maty do kodowania; łamigłówki. Sprawdź się, czy i ty możesz
zostać mistrzem szyfrów, a przy okazji w atmosferze dobrej zabawy
dowiedz się co nieco o znanym kryptologu Janie Kowalewskim, który
pochodził z Łodzi i w dzieciństwie mieszkał przy ulicy Piotrkowskiej.

KLASY III-IV SP

wiek uczestników:
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Poznajemy polskie symbole narodowe:
FLaga Państwowa
wiek uczestników:

KLASY III-IV SP

czas trwania
(min.)

~75

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

zł

KLASY III-IV SP

Na początku przypominamy uczestnikom informacje o symbolach
narodowych, które zdobyli w klasie I i II. Wykorzystujemy do tego rebusy tematyczne i krzyżówki. W dalszej części zajęć skupiamy się na
fladze państwowej, o której uczestnicy zajęć dowiadują się nowych
rzeczy. Podczas opowieści o fladze wykorzystane są: prezentacja
multimedialna, gra memo oraz zadanie prawda-fałsz. Na koniec spotkania każdy uczestnik wykonuje własną flagę z papieru.
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Poznajemy polskie symbole narodowe:
Orzeł Biały
wiek uczestników:

KLASY III-IV SP

czas trwania
(min.)

~ 75

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

zł

Na tych zajęciach uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę o informacje
dotyczące historii Orła Białego, jego symboliki oraz zmian w jego wyglądzie. Dowiedzą się także, czy orły występują w symbolice innych
państw oraz przyjrzą się szczegółom związanym z wyglądem „polskiego” orła. No koniec spotkania każdy uczestnik wykona własnego
orła z papieru i bibuły.

Ziuk. Opowieści o Józefie Piłsudskim

KLASY III-IV SP

czas trwania
(min.)

~90

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

zł

Te zajęcia w swej I części odbywającej się na wystawie, to opowieść
o okolicznościach pobytu Józefa Piłsudskiego w Łodzi w okresie od
jesieni 1899 r. do wiosny 1900 r. Opowieść będzie połączona z elementami gry muzealnej i rozwiązywaniem rebusów tematycznych.
W II części zajęć (w sali warsztatowej) projekcja filmu edukacyjnego
o dzieciństwie Józefa Piłsudskiego i praca plastyczna w drużynach.
*Zajęcia częściowo odbywają się w przestrzeni wystaw

KLASY III-IV SP

wiek uczestników:
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Medale
wiek uczestników:

KLASY V-VI SP

czas trwania
(min.)

ok. 75

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

zł

Warsztaty te to wspaniała okazja do oswojenia się z przestrzenią wystawy. W ich pierwszej części uczestnicy zapoznają się z medalami
i odznaczeniami znajdującymi się na wystawie i dostają za zadanie
naszkicować wybrane odznaczenie. W drugiej części przemieszczają
się do sali warsztatowej, gdzie próbują odtworzyć naszkicowane odznaczenie z masy plastycznej i plasteliny.
* Zajęcia częściowo odbywają się w przestrzeni wystaw

Legionowe Twarze Niepodległości
wiek uczestników:

KLASY V-VI SP

KLASY V-VI SP
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czas trwania w min:
(min.)

ok. 90

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

zł

Podczas zajęć ich uczestnicy zapoznają się z zarysem historii Legionów Polskich z wykorzystaniem filmu edukacyjnego i poznają sylwetki kilku ważnych legionistów układając megapuzzle. Dodatkowo
uczestnicy zajęć obejrzą na wystawie pamiątki po legioniście Antonim
Barze oraz będą mieli okazję zobaczyć a nawet przymierzyć mundur
legionisty (dla potrzeb zajęć posiadamy kopie takiego munduru oraz
karabinu Mauser, który był na wyposażeniu legionisty polskiego). W
ramach podsumowania zajęć, klasa podzielona na drużyny wykona
plakat poświęcony Legionom Polskim.
* Zajęcia częściowo odbywają się w przestrzeni wystaw

Czy wojna jest dla dziewczyn?
wiek uczestników:

KLASY V-VI SP

czas trwania w min:

koszt:

(min.)

(grupa do 30 osób)

ok. 90

100

zł

Czy wiedziałeś, że jedna z córek Józefa Piłsudskiego była zawodowym pilotem wojskowym, a w powstaniu styczniowym jak prawdziwy żołnierz walczyła Maria Piotrowiczowa? Czy znana jest Ci pochodząca z Łodzi Halina Szwarc z domu Kłąb, która była agentką Armii
Krajowej? Te zajęcia to wspaniała okazja, żeby poznać bliżej kobiety,
które były odważnymi żołnierkami. Podczas zajęć wykorzystane są
wyklejane puzzle, elementy kodowania oraz gra memory.

KLASY V-VI SP

* Zajęcia częściowo odbywają się w przestrzeni wystaw
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Vivat maj! Piękny maj!
wiek uczestników:

KLASY V-VI SP

czas trwania
(min.)

90

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

zł

Zajęcia te to doskonała okazja do zapoznania się z okolicznościami
uchwalenia i upadku Konstytucji 3 maja oraz tradycją tego majowego
święta. Podczas spotkania jego uczestnicy oglądają film edukacyjny
i rozwiązują przygotowane do niego zadania, poznają pieśń Mazurek
3 maja oraz wykonują kokardę narodową z papieru i bibuły.
DLA TEJ GRUPY WIEKOWEJ MOGĄ SIĘ RÓWNIEŻ ODBYWAĆ DWA ZAJĘCIA OPISANE W OFERCIE DLA KLAS III-IV SP SĄ TO:

•

KLASY V-VI

•
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Wojskowy zwierzyniec, czyli „te co skaczą i fruwają” w armiach
świata
Szeregowy Miś

Krótka historia.
O pobycie Józefa Piłsudskiego w Łodzi
KLASY VII-VIII
szkoła ponadpodstawowa

czas trwania
(min.)

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

90

zł

Po co Józef Piłsudski w 1899 r. przybył do Łodzi? Gdzie zamieszkał?
Dlaczego znalazł się w więzieniu przy ul. Długiej? Właśnie na tych zajęciach znajdziemy odpowiedź na te i inne pytania, dotyczące tego
okresu w życiu Ziuka.
Na zajęciach m.in.: zapoznanie się z fragmentem wystawy więziennej, karta pracy oraz fragmenty słuchowiska Katastrofa Łódzka.
* Zajęcia częściowo odbywają się w przestrzeni wystaw

Udział polskiego żołnierza
w II wojnie światowej
wiek uczestników:
KLASY VII-VIII
szkoła ponadpodstawowa

czas trwania
(min.)

75

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

zł

Po wprowadzeniu do zajęć uczestnicy, podzieleni na drużyny, dostaną kartę pracy z zadaniami, a informacje potrzebne do ich rozwiązania będą musieli odnaleźć w przestrzeni wystawy czasowej Ewolucja
polskiego żołnierza.... Na zajęciach uwzględniona jest praca z mapą
oraz podsumowanie w postaci quizu. Szczególny nacisk położymy
na współpracę polskich żołnierzy z państwami sojuszniczymi w imię
walki dla wspólnego dobra.
* Zajęcia częściowo odbywają się w przestrzeni wystaw

KLASY VII-VIII/SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

wiek uczestników:
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Muzealne biuro detektywistyczne +
krótka prelekcja o zaginionych dziełach
sztuki i pracy detektywa
wiek uczestników:

9-12 LAT

czas trwania
(min.)

60-75

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

zł
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fot.: polona.pl

GRY MUZEALNE

Zabawa w detektywa, odbywająca się w przestrzeni wystawy więziennej i dziedzińca wewnętrznego. Ukryte wskazówki, zagadki
oraz zadania, nawiązujące do zaginionych dzieł sztuki np. Portretu
młodzieńca Rafaela Santi, mają pomóc uczestnikom w odnalezieniu
artefaktu utraconego przez Polskę w czasie II wojny światowej i rozpracowaniu sejfu.

ODSZUKAJ ARTEFAKT
wiek uczestników:

czas trwania
(min.)

koszt:

(grupa do 30 osób)

9-12 LAT
60-75

100

zł

GRY MUZEALNE

Uczestnicy spotkania będą mieli za zadanie odszukać w przestrzeni
wystaw wybrane eksponaty. Na rozgrzewkę skupimy się na poszukiwaniu artefaktów z wystawy stałej Historia Więzienia przy Długiej
(Gdańskiej) 13 w Łodzi w latach 1885-1953. W drugim etapie gry będzie trochę trudniej – do odnalezienia mix 12 wybranych przedmiotów z przestrzeni wszystkich trzech wystaw prezentowanych w Oddziale przy Gdańskiej. Nie zabraknie również opowieści pracownika
muzeum o wybranych najciekawszych artefaktach uwzględnionych
w grze.
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ó

OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM
wiek uczestników:

czas trwania
(min.)

koszt:

(grupa do 30 osób)

+ 12
45-90

100

zł

OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Na naszych zwiedzających czekają trzy różnorodne tematycznie wystawy:
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•

Wystawa stała - Historia Więzienia przy Długiej (Gdańskiej) 13
w Łodzi w latach 1885-1953. Podczas oprowadzenia po ekspozycji nasi zwiedzający poznają realia funkcjonowania więzienia
przy dzisiejszej ul. Gdańskiej 13. Będzie to również pasjonująca
opowieść na temat zmieniających się realiów więziennych na
przestrzeni epok: okres zaborów; I wojna światowa; międzywojnie: II wojna światowa; lata 1945-1953. Podczas zwiedzania nie
zabraknie opowieści o znanych osobach, które trafiły do więzienia oraz o charakterystycznym naczelniku więzienia Aleksandrze Modzelewskim, który objął swe „rządy” w 1904 roku.

•

Dwie wystawy czasowe - Pierwsza z nich Ewolucja polskiego żołnierza XVIII-XX wiek. Ze zbiorów Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi pokazuje, jak zmieniało się uzbrojenie i umundurowanie polskiego żołnierza od przełomu XVIII i XIX wieku po
okres II wojny światowej. Jest ona wyjątkowa, ponieważ zostało
na niej zaprezentowanych wiele eksponatów, które do tej pory
nigdy nie były prezentowane na żadnej wystawie. Na ekspozycji
znajduje się również wiele pamiątek po konkretnych żołnierzach.
Druga z wystaw o zupełnie innym charakterze jest równie ciekawa. Historia, propaganda, sztuka. Na skrzyżowaniu, to wystawa
malarska, która prezentuje obrazy pięciu utalentowanych artystów związanych z tzw.: „łódzką szkołą realizmu”

Istnieją trzy warianty zwiedzania naszych wystaw:

•
•

Wariant 1 – Ogólne zwiedzanie wszystkich wystaw w przewodnikiem (7590 minut)
Wariant 2 – Zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem (45-60 minut)
Wariant 3 – Zwiedzanie wystaw czasowych z przewodnikiem (45-60 minut)

OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM

•
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OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM

fot.: polona.pl

20

Świąteczne obyczaje – Wielkanoc
wiek uczestników:

9-12 LAT

czas trwania
(min.)

60-90

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

zł.

OFERTA ŚWIĄTECZNA

Warsztaty, podczas których przedstawimy tradycje wielkanocne
pochodzące z różnych regionów naszego kraju. Niektóre z nich, jak
Siuda Baba czy grzebanie żuru, mogą być całkiem zaskakujące dla
mieszkańców Polski centralnej. W drugiej części zajęć uczestnicy
własnoręcznie wykonają świąteczną kartę, którą zgodnie z piękną,
choć odchodzącą nieco w zapomnienie, tradycją można wysłać komuś bliskiemu.
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Polskie tradycje bożonarodzeniowe
wiek uczestników:

9-12 LAT

czas trwania
(min.)

60-90

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

zł.

OFERTA ŚWIĄTECZNA

Zapraszamy na warsztaty, na których opowiemy o tych ogólnie znanych, jak i mniej rozpowszechnionych zwyczajach związanych ze
Świętami Bożego Narodzenia. Oprócz tradycji staropolskich, przybliżymy uczestnikom te nieco „młodsze”, które przybyły do nas z innych
krajów, jak i te obchodzone jedynie regionalnie. Wspólnie ustalimy,
co było pierwsze – choinka czy podłaźniczka, sprawdzimy, czym jest
diduch i skąd przywędrował do Polski zwyczaj budowania bożonarodzeniowych szopek, a na zakończenie każdy z uczestników wykona
tradycyjne ozdoby choinkowe z papieru i bibuły.
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PRELEKCJE HISTORYCZNE POZA ODDZIAŁEM

+ 12

czas trwania
(min.)

45-60

koszt:

(grupa do 30 osób)

100

zł

TEMATY DO WYBORU:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O naprawie Rzeczypospolitej – rzecz o Konstytucji 3 maja
Tadeusz Kościuszko – obywatel świata
Król Stanisław August Poniatowski i jego czasy
Pierwsze dni Nieodległości i Tradycja obchodów Święta Niepodległości
Józef Piłsudski – droga do Niepodległości
Żołnierze Wyklęci – łódzkie wątki
Electio viritim. Pierwsza wolna elekcja
Polscy prezydenci – ilu ich było w naszej historii
Dał nam przykład, jak zwyciężać mamy
Generał Jan Kowalewski (1892-1965) – genialny kryptolog, dyplomata i wizjoner
INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

•
•
•
•

Rezerwacja prelekcji, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem - przyjeżdżamy do szkół w obrębie Łodzi
Rezerwacja mailowa staje się ważna dopiero po mailu zwrotnym
od pracownika muzeum, który ją potwierdzi.
Jeśli prelekcja nie jest możliwa w zaproponowanym terminie, to
szukamy innego dogodnego dla obu stron.
Rezerwacje i zapytania w sprawie prelekcji należy kierować na:
edukacja@muzeumtradycji.pl

PRELEKCJE HISTORYCZNE POZA ODDZIAŁEM (+12)

wiek uczestników:
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Od OFERTA
grodu do
WYSTAWIENNICZA
miasta – historia
Łodzisekcja
i innych
polskich
W ostatnich latach
edukacyjna
stworzyłamiast
4 wystawy plenerowe:
TYTUŁY WYSTAW:
•
•
•
•

W 100-lecie Polskiej Flagi –2019 r. (20 roll-up)
Jaki znak twój? Orzeł Biały –2020 r. (16 roll-up)
Z ziemi włoskiej do Polski. Historia Pieśni Legionów Polskich we
Włoszech – 2021 r. (6 roll-up)
Wojskowy zwierzyniec - 2022 r. (4 duże kubiki po 4 plansze)*

OFERTA WYSTAWIENNICZA

Wystawy mogą bezpłatnie wypożyczyć: szkoły, placówki oświatowe, biblioteki itp. na okres 4 tygodni.
*Wypożyczenie wystawy „Wojskowy Zwierzyniec” związane jest
z poniesieniem opłaty montażowej, która ustalana jest indywidualnie.
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Jeśli jesteś zainteresowany wypożyczeniem wystawy:
•

•

•

napisz na adres k.lutek@muzeumtradycji.pl lub zadzwoń
42 620 05 70 (koordynacja Kamila Lutek-Urbaniak) i ustal wstępnie, czy dana wystawa jest dostępna i w jakim okresie możesz ją
wypożyczyć
w kolejnym kroku wydrukuj dostępny na naszej stronie internetowej wzór podania o wypożyczenie, wypełnij go, a skan dokumentu prześlij na wskazanego maila
w sprawach organizacyjnych kontaktujemy się z osobą wskazaną w złożonym podaniu
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zapisy: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00
dokonaj rezerwacji minimum tydzień przed planowaną wizytą w Muzeum
prelekcje historyczne poza siedzibą zamów minimum z dwutygodniowym wyprzedzeniem
w przypadku rezerwacji mailowej, staje się ona ważna dopiero po mailu
zwrotnym od pracownika muzeum, który ją potwierdzi.
przy rezerwacji mailowej należy podać: imię i nazwisko; e-mail i numer
telefonu do kontaktu; szkołę i klasę; ilość uczestników.
zajęcia w muzeum odbywają się dla jednej klasy, nie można łączyć ze
sobą dwóch klas
koszt zajęć w Muzeum 100 zł od klasy
koszt prelekcji historycznej poza siedzibą 100 zł. (istnieje możliwość
połączenia dwóch klas na jednej prelekcji)
zajęcia z oferty odbywają się o 10.00, 12.00 i 14.00 od wtorku do piątku

KAMILA LUTEK-URBANIAK, WIOLETTA BERNAT
tel: 42 620 05 70

edukacja@muzeumtradycji.pl

