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OFERTA na rok 2016  

DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 
 

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. Życie śląskich rycerzy  
Na zajęciach uczniom przedstawia się epokę średniowiecza w oparciu o wydarzenia 

historyczne zachodzące na Górnym Śląsku i w Polsce.  

2. W średniowiecznym zamku.  
Uczniowie poznają podstawowe zasady wyboru miejsca i budowania zamków 

w epoce średniowiecza. Dowiadują się, na czym polegało życie w takim miejscu. 

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. Wyruszamy na podbój Afryki– blaski i cienie podróży. 
Uczniowie poznają fakty na temat podróżowania po Afryce w dawnych czasach 

i obecnie, warunki panujące w Afryce, ukształtowanie geograficzne, niecodzienną 

faunę i florę.  

2. Afryka wita w swojej wiosce. 
      Uczniowie zapoznają się z wiadomościami na temat mieszkańców Afryki, ich życia       

      codziennego i zwyczajów kulturowych. 

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

znanych i nieznanych zwierząt. 

4. 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. Pracuję jak hafciarka  
Uczestnicy zajęć wykonują haft posługując się wybranym ściegiem na tamborku. 

4. 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 

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. 

                  

  CYKL: Miasto zwiedzamy zabytków szukamy 

cały tydzień 9.00 lub 11.30 

Temat: 

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

Przewodnik muzealny oprowadza grupę po żorskiej starówce i pokazuje najciekawsze 

zabytki Żor. 

 
  

 

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. Są nieodpłatne. 

 

 
 

 
Zasady uczestnictwa i informacja o cenach tak jak 
w I-III 
 
 
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. 
   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajęcia w Świetlicy MOK  

w Osinach ul. Szkolna 57  
 

Centrum Edukacji Regionalnej - lekcje regionalizmu na żywo 

 

 

Wrzesień 9.00 lub 11.30 

Temat: Żniwa.  

Tradycje i zwyczaje dożynkowe. Posługiwanie się narzędziami i maszynami potrzebnymi 

do zbioru zbóż z pól.  Zastosowanie zbóż występujących w Polsce w przemyśle spożywczym. 

Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez quizy rebusy, krzyżówki. Warsztaty artystyczne. 

 

Październik  9.00 lub 11.30 

Temat: Kiszona kapusta smaczna i zdrowa!  

Pochodzenie i zastosowanie kapusty oraz jej znaczenia w prawidłowym żywieniu. 

Zapoznanie ze zwyczajem kiszenia kapusty na okres zimy, z wykorzystaniem dawnych 

sprzętów i przedmiotów o muzealnej wartości.  Przygotowanie i degustacja surówki. 

Warsztaty artystyczne 

 

Listopad 9.00 lub 11.30 

Temat: Tradycyjne dania i przysmaki kuchni śląskiej.  

Przepisy na popularne dania – wodzionka, kluski. Układanie jadłospisu na dzień powszedni 

i świąteczny. Degustacja potraw śląskich. Rozwiązywanie krzyżówek z użyciem nazw 

gwarowych i potraw. Warsztaty artystyczne. 

 

Grudzień 9.00 lub 11.30 

Temat: Zwyczaje Bożonarodzeniowe  

Poznanie zwyczajów świątecznych. Zapoznanie z legendami i opowiadaniami związanymi 

z Bożym Narodzeniem. Porównanie świątecznych potraw podawanych dzisiaj z tradycyjnymi 

śląskimi daniami wigilijnymi. Przygotowanie odświętnego stołu z dekoracją świąteczną. 

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. Nauka pisania gęsim piórem. Utrwalanie zdobytej 

wiedzy poprzez warsztaty artystyczne dostosowane do pokazywanego zwyczaju. 

 

Marzec 9.00 lub 11.30 

Temat: Tajemnice kuchni śląskiej.   

Przepisy na popularne dania – wodzionka, kluski. Układanie jadłospisu na dzień powszedni 

 i świąteczny. Degustacja potraw śląskich. Rozwiązywanie krzyżówek z użyciem nazw 

gwarowych potraw. 

 

Marzec Kwiecień 9.00 lub 11.30 

Temat: Tradycje i obrzędy Wielkanocne. 

Poznanie zwyczajów i tradycji związanych z Świętami Wielkanocnymi. Zainteresowanie 

folklorem związanym z wiosennymi świętami. Wielki tydzień – omówienie symboliki, tradycji, 

zwyczajów i wierzeń. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez rozwiązywanie quizów i zagadek.  

 

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. 

 

Czerwiec 9.00 lub 11.30 

Temat 
Najkrótsza noc w roku - 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.  

 

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

 

Zasady uczestnictwa z zajęciach 
4. Zabieranie ze sobą obuwia zmiennego dla dzieci.  
5. Podanie w przybliżeniu ilości uczestników. 
6. 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. 


