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OFERTA na rok 2016  

DLA PRZEDSZKOLAKÓW 
 

Zajęcia w Muzeum Miejskim  

w Żorach ul. Muzealna 1/2 

 
 

Zajęcia dla przedszkolaków prowadzone z Muzeum Miejskim w Żorach realizowane 

są w oparciu o nową Podstawę Programowej Programową Wychowania Przedszkolnego. 

Uczestnicy zdobywają wiedzę z zakresu historii Polski, Śląska i naszego miasta oraz poznają 

zwyczaje, czynności i prace wykonywane przez ludzi żyjących w dawnych epokach.  Nabywają 

poczucia dumy z przynależności do śląskiej społeczności oraz z mieszkania w Żorach.  

Jeden dzień w tygodniu przeznaczony jest na poznanie ciekawostek z dalekiego świata. 

Afryka, bo o niej będzie mowa na wtorkowych zajęciach, ukazana jest w atrakcyjnym ujęciu. 

Prowadzący przekazują je na podstawie własnych doświadczeń i obserwacji. Taki sposób 

przekazu gwarantuje dużą dawkę konkretnej wiedzy oraz niepowtarzalne emocje. 
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Wszystkie zajęcia trwają dwie godziny dydaktyczne (tj. 1,5 h) 

 

 

Poniedziałki godz. 9.00 lub 11.30 

Cykl: Strachu nie znamy, gdy rycerzy w Żorach szukamy 

Tematy:  

1. Od pazia do rycerza 
Poznanie zasad rycerskiego kodeksu w formie zabaw. Tańce i zabawy dworskie z 

rycerzami i damami dworu. Pasowanie na rycerza.  

2. Legendy śląskie.  

Na zajęciach uczestnicy poznają legendy śląskie. Zapoznają się z charakterystycznymi 

postaciami, ich przesłaniem i znaczeniem.  

 

 

cały tydzień godz. 9.00 lub 11.30 

Cykl: Poznajemy świat 

Tematy:  

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 pracę plastyczną- afrykańskie zwierzątko. 

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. 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 miejsca w Wielkiej Brytanii, kulturę, oraz 

brytyjskie postacie bajkowe (Miś Paddington, Minionki, Harry Potter). Poznają także dzielnicę 

Londynu przez którą przechodzi południk zero. Dzieci dowiadują się o istocie naniesienia na 

mapy siatki geograficznej. W części warsztatowej dzieci uczą się piosenki i tworzą wspólny 

kolaż. 

 



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.  

 

Podróż dookoła świata (od września) 

W trakcie zajęć dzieci poznają pierwszych podróżników opływających glob Ziemii. 

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

 

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. 

 

 

cały tydzień  godz. 9.00 lub 11.30 

Cykl: Ginące rzemiosło 

Tematy:  

1. Praca prząśniczki i tkaczki - tylko starszaki 

Na zajęciach dzieci dowiadują się skąd pochodzi wełna, jak się przędzie nici, jakie są rodzaje 

warsztatów tkackich oraz uczą się samodzielnego tkania materiału.  

 

Temat okolicznościowy: 

1. Czar i magia Świat Bożego Narodzenia tylko w grudniu 

Jak co roku w grudniu organizowane są warsztaty pt: „Czar i magia Świat Bożego 

Narodzenia”. Dzieci poznają znaczenie ozdób Bożonarodzeniowych i historię choinki. 

W części warsztatowej wykonają 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. 

 

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: Historia i założenie miasta 

cały tydzień   

Tematy:  

1. Z Żorkiem poznaję, jak Żory budowano  
Zapoznają się ze sposobami budowania miasta w średniowieczu, poznają najważniejsze zabytki i 

obiekty historyczne na żorskim rynku oraz poznają legendę o założeniu miasta. W zajęciach 

towarzyszy im maskotka miejska – Żorek 

 



Cykl: Miasto zwiedzamy - zabytków szukamy! 

Tematy:  

1. Spacerek po starówce (w zależności od warunków atmosferycznych) 

Dzieci uczestniczą w wycieczce po starym mieście, oglądają najciekawsze zabytki i interesujące 

miejsca. 

 
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 

 

 

 

 

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: Kawałek chleba nie spadnie z nieba.  

Praca żniwiarza, młynarza, piekarza. Rozpoznawanie ziaren przez dotyk.  Poznanie procesu 

przygotowania ciasta chlebowego.  

 

Październik 9.00 lub 11.30 

Temat: Domowe zapasy na zimę – kiszenie kapusty.  

Poznanie dawnych sposobów przygotowywanie warzyw i owoców do przechowywania w zimie 

np. suszenie, wekowanie, kiszenie kapusty. Zabawy i przesądy towarzyszące ich obróbce. 

Ilustrowanie ruchem tematycznych utworów muzycznych lub wierszy. Warsztaty artystyczne. 

 

Listopad 9.00 lub 11.30 

Temat: Górnik Ci jo górnik.  

Poznanie czarnego diamentu wydobywanego ze śląskiej ziemi – węgla. Tradycje i zwyczaje 

górników obchodzone w dniu ich święta – Barbórki. Zabawy i tańce z Karlikiem i Karolinką. 

Wizyta w zainscenizowanej kopalni. Warsztaty artystyczne. 

 

Grudzień 9.00 lub 11.30  

Temat: Boże Narodzenie  

Przybliżenie obrzędów i zwyczajów związanych z okresem bożonarodzeniowym. Wprowadzenie 

w świąteczny nastrój w trakcie warsztatów artystycznych poprzez przystrajanie żywej choinki 

oraz wykonywanie upominków.  

 

Styczeń 9.00 lub 11.30  



Temat: Bal w Osinach.  

Bal przebierańców z wykorzystaniem strojów własnych oraz dawnych śląskich strojów 

ludowych. Wesoła zabawa z nauką tradycyjnych tańców śląskich, śpiewanie piosenek i 

przyśpiewek ludowych. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne dostosowane 

do pokazywanego obrzędu 

 

Luty 9.00 lub 11.30  

Temat: W jaśku pióra.  

Skubanie pierza i pisanie gęsim piórem. Zabawy z wykorzystaniem poduszek i pierzyny. 

Porównanie miejsc do snu i wypoczynku dawniej i dziś.  Poznanie ptaków, które dają nam ciepłe 

pióra wykorzystywane do produkcji poduszek, kołder i kurtek. Utrwalanie zdobytej wiedzy 

poprzez warsztaty artystyczne. 

 

Marzec 9.00 lub 11.30  

Temat: Żegnaj Marzanno Zimowa Panno.     

Przygotowanie postaci symbolizujących zimę  i wiosnę. Uczestniczenie w obrzędach 

związanych z topieniem Marzanny i witaniem wiosny - zielonym Gaikiem. Utrwalanie zdobytej 

wiedzy poprzez warsztaty artystyczne dostosowane do obrzędu. 

 

Marzec - Kwiecień 9.00 lub 11.30  

Temat: Wielkanoc 

Poznanie niektórych zwyczajów związanych z Wielkanocą. Rozwiązywanie zagadek i rebusów. 

Ilustracja ruchowa piosenki. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne. 

 

Kwiecień 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: Anawobista i Czarny lud 

Przybliżenie dzieciom dawnych zabaw i gier z zastosowaniem prostych i ogólnie dostępnych 

materiałów jak np. guziki, patyczki po lodach, kamyki, liście itp. Zabawy w sali i na świeżym 

powietrzu. Utrwalanie zdobytej wiedzy poprzez warsztaty artystyczne. 

 

 

Czerwiec 9.00 lub 11.30  

Temat: Od raniusia do wieczora. Pokazanie czynności i prac wykonywanych przez 

gospodynie za pomocą dawnych urządzeń i sprzętów domowych. Aktywny udział uczestników 

w pokazie codziennych czynnościach takich jak: pranie, suszenie, maglowanie, wieczorna kąpiel 

itp. Obowiązki dzieci związane z opieką nad młodszym rodzeństwem i zwierzętami w 

gospodarstwie. Zabawy dzieci przy wypełnianiu swoich obowiązków. Warsztaty artystyczne. 

 

Czerwiec 9.00 lub 11.30  

Temat: Powitanie lata.  

Poznanie legend związanych z przesileniem letnim i dawnych obyczajów z tym dniem i nocą. 

Zabawy przy zainscenizowanym ognisku lub nad rzeką. Zebranie informacji na temat wierzeń i 

przesądów związanych z najdłuższym dniem i najkrótszą nocą.  Utrwalanie zdobytej wiedzy 

poprzez warsztaty artystyczne. 

 



 

 

 

 

Zapraszamy nauczycieli, którzy przygotowują dzieci do konkursów  

Znam swoje miasto i z Żorkiem wędrujemy po Żorach 

na konsultacje do Muzeum Miejskiego. 

 

 

 

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 7 zł na jedno dziecko.  
Opiekunowie bezpłatnie. 
 

 

 

 


