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OFERTA na rok 2016  

DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 
 

Zajęcia w Muzeum Miejskim  

w Żorach ul. Muzealna 1/2 

 
 

Edukacji Muzealna 

Podczas lekcji muzealnych, lekcji regionalizmu na żywo, interaktywnych zajęć i spacerów 

edukacyjnych realizowane są wytyczne Podstawy Programowej edukacji wczesnoszkolnej.  

1. Zapoznanie uczestników z przeszłością miasta i jego zabytkami 

2. Pielęgnowanie zwyczajów i obrzędów śląskich  

3. Dostarczanie wiedzy i informacji na temat krajów pozaeuropejskich 

4. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do odmienności kulturowej 

5. Zachęcenie do poszukiwania podobieństw i rozumienia różnic kulturowych. 

6. Rozbudzenie ciekawości poznawczej  
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CYKL: Strachu nie znamy, gdy rycerzy w Żorach szukamy 

Poniedziałki 900 lub 1130 

 

Temat: 

1. Rycerzem być – część 1  
Uczniowie poznają epokę średniowiecza, poznają elementy rycerskiego uzbrojenia i 

stroju, fechtunku na miecze itp. 

2. Rycerski dwór - część 2  
Uczniowie poznają zasady życia na średniowiecznym zamku, uczą się rycerskich pieśni, 

tańców, poznają zasady rycerskiego kodeksu 

3. Legendy śląskie.  

Na zajęciach uczestnicy poznają legendy śląskie. Zapoznają się z  charakterystycznymi 

postaciami, ich przesłaniem i znaczeniem.  

 

 

 

CYKL: Poznajemy świat.  

cały tydzień 900 lub 1130 

 

Temat:  

1. Afryka wita w swojej wiosce.  
Uczniowie zapoznają się z wiedzą na temat Afryki, z mieszkańcami, ich kulturą oraz 

życiem codziennym.  

2. W afrykańskiej dżungli życia.  
Uczniowie poznają mieszkańców afrykańskiej puszczy i pustyni oraz niezwykły świat 

znanych i nieznanych zwierząt. 

3. W krainie Nocy Polarnej. 
Uczniowie poznają kraje Nordyckie, oraz zjawisko białych nocy i Zorzy Polarnej. Na 

koniec dzieci wykonują wspólną pracę plastyczną ‘mapę pamięci’. 

 

 

Nowe tematy: 

 

Afryka Kazika (od lutego) 
W trakcie zajęć dzieci poznają postać niezwykłego, zwariowanego podróżnika Kazimierza 

Nowaka, który przemierzył Afrykę na rowerze! W części warsztatowej dzieci uczą się piosenki 

oraz wykonują obrazkową mapę Afryki z zaznaczoną trasą podróży Kazimierza Nowaka 

Podróż na daleki wschód (od lutego) 
Podczas zajęć dzieci poznają podróżników i badaczy nowych szlaków w kierunku wschodnim 

czyli Marco Polo, Vasco da Gama czy Krzysztofa Kolumba. Dowiedzą się gdzie dotarli podczas 

swoich podróży i czy udało im się dotrzeć do Indii. W części warsztatowej wykonują kolaż z 

podróży. 

 

Na fali (od lutego) 
W trakcie zajęć dzieci poznają historię transportu wodnego. Zostają omówione rodzaje środków 

transportu wodnego. W części warsztatowej wykonują własny statek różnymi technikami. 



 

Południk Zero (od lutego) 

W trakcie prezentacji dzieci poznają najważniejsze zabytki, kulturę oraz ciekawostki związane z 

Wielką Brytanią. Poznają także dzielnicę Londynu przez którą przechodzi południk zero. Dzieci 

dowiadują się o istocie naniesienia na mapy siatki geograficznej. W części warsztatowej każdy 

uczestnik wykonuje pocztówkę "Pozdrowienia z Anglii". 

 

Podróż Autostopem (od września) 
Podczas zajęć przybliżona zostanie tematyka transportu lądowego. Zajęciom towarzyszyć będą 

gry i zabawy, w trakcie których dzieci poznają różne środki transportu lądowego.  

 

Na minusie (od września) 
W trakcie zajęć dzieci poznają postacie polskich badaczy Syberii, oraz uważanego za pioniera 

badań polarnych postać Henryka Arctowskiego. Zajęcia składają się z części multimedialnej i 

artystycznej. 

 

Podróż dookoła świata (od września) 

W trakcie zajęć dzieci poznają pierwszych podróżników opływających glob Ziemi. 

Przedstawiona zostanie trasa m. in. Ferdynanda Magellana czy Jamesa Cooka.  

 

 

 

CYKL: Ginące rzemiosło 

cały tydzień 9.00 lub 11.30 

Temat: 

1. Mały warsztat tkacki  
Uczniowie poznają rodzaje warsztatów tkackich i rodzaje wykonywanych tkanin. 

Posługują się prostym warsztatem tkackim i samodzielne wykonują fragment tkaniny. 

2. Tkactwo koralikowe 

Uczniowie poznają pochodzenie tkactwa koralikowego i wykonują własną bransoletkę. 

3. Warsztaty szewskie  
Uczestnicy zapoznają się z narzędziami szewskimi. Wykonują proste czynności związane 

z pracą szewca. 

 

 

Temat okolicznościowy: 

1. Czar i magia Świat Bożego Narodzenia” tylko w grudniu 

Jak co roku Muzeum Miejskie w Żorach zaprasza dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych 

oraz przedszkoli na zajęcia pt.: „Czar i magia Świat Bożego Narodzenia”. Lekcje dotyczyć 

będą świat Bożego Narodzenia na świecie. 

W części warsztatowej wykonamy niezwykłe ozdoby bożonarodzeniowe.  

 

2. Karnawał w Wenecji tylko w styczniu 
W trakcie karnawału organizowane są zajęcia przedstawiające obchody karnawału na świecie. 

Podczas zajęć dzieci przeniosą się na malowniczy karnawał w Wenecji. Poznają jego historię i 

zwyczaje. W części warsztatowej wykonają własną maskę. 

 

 

3. Radosne Święta Wielkanocne tylko marzec 

Tradycyjnie tuż przed Wielkanocą organizowane są zajęcia dotyczące zwyczajów 



przygotowywania się do Świąt Wielkanocnych w różnych regionach Polski. Zajęcia dotyczyć 

będą poznawania tradycji wielkanocnej poprzez śpiew i zabawy. W części warsztatowej 

wykonają własną dekorację świąteczną. 

 

4. Kumihimo cały rok 

czyli japońska sztuka wyplatania jedwabnych taśm i sznurków. Podczas zajęć będzie można 

poznać bliżej technikę robienia oryginalnych bransoletek powszechnie noszonych przez 

współczesnych mieszkańców Japonii oraz wykonać własną pracę. 

 

5."Polak mały" od połowy kwietnia do połowy maja, oraz cały listopad 

czyli o symbolach narodowych. W trakcie zajęć dzieci poznają znaczenie symboli narodowych: 

flagi, herbu oraz poznają tekst hymnu. W części warsztatowej dzieci wykonują pracę plastyczną. 

 

 

 

CYKL: Miasto zwiedzamy zabytków szukamy 

cały tydzień  

 

Temat:  

1. Założenie miasta Żory Poznaję zabytki Żor  

Uczestnicy poznają historię założenia Żor od czasów średniowiecznych do XX wieku, 

postacie historyczne i legendarne związane z Żorami. 

 

2. Z przewodnikiem po Starym Mieście (w zależności od warunków atmosferycznych)  

Przewodnik muzealny oprowadza grupę po żorskiej Starówce i pokazuje najciekawsze 

zabytki Żor. 

 
 
Zasady uczestnictwa z zajęciach 

1. Zabieranie ze sobą obuwia zmiennego dla dzieci.  
2. Podanie w przybliżeniu ilości uczestników. 
3. Telefoniczne potwierdzanie swojego udziału w zajęciach na miesiąc przed 

planowanym przyjazdem. 
 
Cennik zajęć  
Opłata za zajęcia (w zależności od tematu) wynosi 5 zł i 7 zł na jedno dziecko.  
Spacer po mieście z przewodnikiem 3 zł 
Opiekunowie bezpłatnie. 
   

Zapraszamy również na konsultacje dla nauczycieli, którzy przygotowują uczniów  

do konkursów Znam swoje miasto i Wędrujemy po Żorach.  

Konsultacje odbywają się w Muzeum Miejskim w Żorach w umówionym terminie. 

 

 

 

Zajęcia w Świetlicy MOK  

w Osinach ul. Szkolna 57  
 



Centrum Edukacji Regionalnej - lekcje regionalizmu na żywo 

 

 

 

 

Z kart Historii  

Żorskie Centrum Regionalne ze zmienioną nazwa Centrum Edukacji Regionalnej od 13 

marca 2000 roku. Pomysłodawczynią i koordynatorem działań Centrum jest Jadwiga Tabor – 

doradca metodyczny. 

Przez dziesięć lat działalności ŻCER było objęte patronatem przez Wydział Edukacji i Kultury 

Urzędu Miasta w Żorach oraz Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Żorach. Od 

stycznia 2010 roku opiekę nad ŻCER przejęło Muzeum Miejskie w Żorach. Lekcje regionalizmu 

na żywo od początku cieszyły się wielkim zainteresowaniem szkół i przedszkoli z całego 

województwa śląskiego, co było powodem intensywnego rozwoju Centrum. 

Lekcje i warsztaty artystyczne prowadzą nauczyciele wychowania przedszkolnego i kształcenia 

zintegrowanego. Podczas zajęć realizowane są wytyczne Podstawy Programowej Wychowania 

Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej. Specjaliści od regionalizmu przekazują uczestnikom 

wiedzę z zakresu tradycji i obrzędowości Górnego Śląska. 

 

 

Wrzesień 9.00 lub 11.30 

Temat: Od ziarenka do bochenka.  

Poznanie podstawowych rodzajów zbóż występujących w Polsce i ich wykorzystanie w 

przemyśle spożywczym. Posługiwanie się narzędziami i maszynami potrzebnymi do zbioru zbóż 

z pól np. sierp, kosa, cep, żarna itp. Warsztaty artystyczne. 

 

Październik 9.00 lub 11.30 

Temat: Zapasy na zimę - kiszenie kapusty.  
Poznanie zwyczajów związanych z kiszeniem kapusty.  Szatkowanie kapusty na ręcznej 

szatkownicy, deptanie w beczce. Degustowanie zdrowej i pysznej surówki przygotowanej z 

kiszonej kapusty, jabłek i marchwi. Warsztaty muzyczne i plastyczne 

 

Listopad 9.00 lub 11.30 

Temat: Od paprotki do węgielka.  

Poznanie charakterystycznych cech węgla kamiennego, sposobów wykorzystania go w różnych 

gałęziach przemysłu, tradycji i przesądów górniczych.  Pasowanie na górnika, doświadczenie 

ciężkiej pracy w kopalni. Spotkanie w zainscenizowanej kopalni ze Skarbnikiem – duchem 

kopalni. Warsztaty muzyczne i plastyczne. 

 

Grudzień 9.00 lub 11.30 

Temat: Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.  

Przedstawienie starych zwyczajów związanych z przygotowaniem się do Wigilii Bożego 

Narodzenia. Słuchanie legend lub opowiadań związanych z tym okresem. Wykonywanie ozdób 

świątecznych i nakrywanie do stołu z przestrzeganiem zwyczajów – siano, 12 potraw, biały 

obrus, dodatkowe miejsce dla nieprzewidzianego gościa itp. Wykonanie upominków pod 

choinkę. 

 

Styczeń 9.00 lub 11.30 

Temat: W karnawale czas na bale.  

Rozwiązywanie zagadek i krzyżówek o tematyce karnawałowej. Przebieranie się w śląskie stroje 

ludowe.  Wesoła zabawa z kotylionami, nauka tańców śląskich i współczesnych, śpiewanie 



piosenek i przyśpiewek ludowych z ilustracją ruchową. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez 

warsztaty artystyczne. 

 

Luty  9.00 lub 11.30 

Temat: Szkubaczki  

Poznanie zwyczajów związanych ze szkubaniem pierza. Zdobycie wiedzy na temat ptaków, 

których pióra są wykorzystane do poduszek i pierzyn. Prezentowanie i zachęcanie uczestników 

do innego wykorzystania i zastosowania piór: sprzątanie, odkurzanie, zamiatanie i wymiatanie. 

Nauka pisania gęsim piórem. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne 

dostosowane do pokazywanego zwyczaju. 

 

Marzec  9.00 lub 11.30 

Temat: Powitanie Wiosny.  

Ubieranie kukły Marzanny i Marzanioka, symbolizujących zimę.  Uczestniczenie w obrzędach 

związanych z pożegnaniem Zimy.  Osłuchanie z ludowymi przyśpiewkami i tańcami 

związanymi z topieniem Marzanny i witaniem wiosny.  Przygotowanie Gaika i witanie nim 

wiosny.   Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne dostosowane do obrzędu. 

 

 

Marzec - Kwiecień 9.00 lub 11.30 

Temat: Symbole Wielkanocy.  

Zapoznanie dzieci ze znaczeniem niektórych Wielkanocnych symboli: potrawy w koszyczku, 

jajko: kraszanka - pisanka, kurczątko, śmigus-dyngus.  Nakrywanie do stołu z zachowaniem 

tradycji. Wysłuchanie opowieści wielkanocnej. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty 

artystyczne – wykonanie dekoracji świątecznych. 

 

Kwiecień - Maj  9.00 lub 11.30 

Temat: Śląskie strachy, straszki i straszydła  

Poznanie śląskich postaci bajkowych – utopek, bebok, straszek, połednica, podciep itp. 

Inscenizowanie z użyciem kukiełek różnych sytuacji, w których one występują. Ukazanie 

uniwersalnych wartości, którymi należy się kierować w życiu – uczciwość, wierność, przyjaźń, 

przestrzegani ogólnie przyjętych norm, itp. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty 

artystyczne. 

 

Maj 9.00 lub 11.30 

Temat: Dawne gry i zabawy śląskie.   

Poznanie dawnych zabaw podwórkowych z wykorzystaniem kół od rowerów, gumy, sznurka, 

patyków itp. oraz zabaw niewymagających żadnych rekwizytów.   Zabawy w sali i na świeżym 

powietrzu. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne 

 

Czerwiec  9.00 lub 11.30 

Temat: W gospodarstwie domowym.  

Przedstawienie prac w gospodarstwie domowym z wykorzystaniem dawnych sprzętów: balia, 

rompla, magiel.   Obowiązki i przyjemności dzieci. Wesołe zabawy po pracy w gospodarstwie. 

Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne.  

 

 

 

Czerwiec  9.00 lub 11.30 

Temat: Noc świętojańska.  

Poznanie znaczenia Nocy Świętojańskiej w dawnych obyczajach. Obserwacja zwyczajów 

zwianych z wiciem wianków i puszczaniem ich na wodę. Zebranie informacji na temat wierzeń i 



przesądów związanych z przesileniem letnim.  Zabawy nad zainscenizowaną rzeką lub przy 

ognisku. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne.  

 

 

Każdy uczestnik zajęć w Centrum Edukacji Regionalnej otrzymuje czasopismo dla dzieci 
Bajtel będące podsumowaniem zdobytej wiedzy. 

 

 

Zasady uczestnictwa z zajęciach 
1. Zabieranie ze sobą obuwia zmiennego dla dzieci.  
2. Podanie w przybliżeniu ilości uczestników. 
3. Telefoniczne potwierdzanie swojego udziału w zajęciach na miesiąc przed 

planowanym przyjazdem. 
 
 
Cennik zajęć  
Opłata za zajęcia (w zależności od tematu) wynosi 5 zł i 7 zł na jedno dziecko.  
Spacer po mieście z przewodnikiem 3 zł 
Opiekunowie bezpłatnie. 


