
ZNAJDŹ NAS

Informator edukacyjny 
dla szkół podstawowych 
(klasy IV-VI) oraz gimnazjów

Sztuka baroku  GIM 
Analizując obrazy mistrzów holenderskich, włoskich i hiszpańskich: sceny 
religijne, wizerunki świętych, martwe natury oraz pejzaże; zostanie przybli-
żona obyczajowość siedemnastowiecznej Europy, podzielonej przez kontr-
reformację.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Między uczuciem a rozumem  GIM 
Na lekcji zostaną zaprezentowane naczelne idee malarstwa doby oświecenia 
i romantyzmu oraz XIX-wiecznego realizmu. Przemiany jakie dokonały się 
w sztuce malarstwa zostaną ukazane w kontekście światopoglądu dominu-
jącego w poszczególnych epokach i powstałych wówczas dzieł literackich 
i filozoficznych.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

W pogoni za tym, co ulotne i nietrwałe – o rewolucji 
impresjonizmu  GIM 
Na lekcji zostaną zaprezentowane idee przewodnie jednego z najistotniej-
szych nurtów malarskich w historii sztuki, który narodził się w II połowie 
XIX wieku. Impresjoniści, świadomi najnowszych odkryć techniki, dążyli do 
uchwycenia, wzorem fotografii, ulotnych, nietrwałych wrażeń, wyznacza-
jąc kierunki poszukiwań artystycznych wielu awangardowych twórców, na 
najbliższe lata.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Leon Wyczółkowski, Ukraińskie kopy – fragment studium, 1895, olej, płótno.

Sztuka w służbie społeczeństwa. Historia XX–wiecznego 
designu  GIM 
Podczas zajęć zostaną przybliżone dzieje współczesnej sztuki użytkowej ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na wzajemne relacja designu oraz innych 
dziedzin twórczości plastycznej.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

OFERTA EDUKACYJNA NA EXPLOSEUM

Rycerz i muszkieter, czyli czym dawniej walczono?  SP 4-6   GIM 
W trakcie lekcji zostaną przybliżone dzieje sztuki wojennej. Uczestnicy zajęć 
zapoznają się z historią broni białej i palnej w oparciu o repliki rynsztunku 
pochodzącego z różnych epok oraz modeli machin oblężniczych.

forma – oprowadzanie, pokaz replik broni

Alfred Nobel i jego dziedzictwo  SP 4-6   GIM 
Zajęcia mają na celu przybliżyć postać Alfreda Nobla i jego osiągnięcia nauko-
we. Podczas lekcji zostaną wykorzystane różnorodne obiekty zgromadzone 
na wystawie w Exploseum.

forma – prezentacja multimedialna, oprowadzanie

Ruch oporu na Pomorzu i Kujawach podczas 
II wojny światowej  SP 4-6   GIM 
W czasie zajęć zostanie przybliżona historia polskich organizacji konspiracyj-
nych działających podczas II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnie-
niem działalności na terenie Pomorza i Kujaw.

forma – oprowadzanie, pokaz replik broni

Praca przymusowa podczas II wojny światowej  SP 4-6  
Podczas lekcji zostaną poruszone zagadnienia związane m.in. z procedurą wer-
bunku do pracy przymusowej w III Rzeszy, jej formami, warunkami oraz po-
działem narodowościowym robotników na przykładzie DAG Fabrik Bromberg.

forma – prezentacje multimedialne, oprowadzanie

Zajęcia muzealne w Exploseum, można zamówić pod numerem telefo-
nu 883 366 056, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00. Lekcje 
prowadzimy od środy do piątku w godzinach od 9.30 do 15.00. Opłata za lekcję wynosi: 
20 zł od grupy + bilet wstępu od każdego uczestnika. Czas trwania zajęć: 60 min.

LEKCJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

Dawno, dawno temu…
Opowieść o zamierzchłych czasach w oparciu o wystawy archeologiczne. W niezwy-
kłej aranżacji uczniowie dowiadują się o czasach łowców i zbieraczy, pierwszych rol-
nikach, metalurgach, pradawnych wojach, różnych aspektach życia codziennego. 
Lekcję zakończy zwiedzanie ekspozycji o początkach Bydgoszczy

forma – opowieść w oparciu o wystawy poświęcone pradziejom i średniowieczu
czas trwania – 45 minut

Ponadto:
– Regiony etnograficzne województwa kujawsko-pomorskiego
– Dawne rękodzieło i rzemiosło ludowe
(opisy zajęć powyżej)

WARSZTATY
Grupa uczestników warsztatów nie powinna przekraczać 15 osób.
Koszt warsztatów wynosi 70 bądź 140 zł.

Konserwacje Wariacje  GIM 
Na zajęciach uczestnicy wcielą się w rolę konserwatora obrazów. Na podsta-
wie jednej z prac Leona Wyczółkowskiego uzupełnią braki i zabezpieczą dzieło 
przed zniszczeniem. Pomoże im w tym technika decoupage.

forma – pokaz zabytków, warsztaty
czas trwania – 90 minut
koszt: 70 zł

Warsztaty designu  SP 4-6   GIM 
Uczestnicy kursu poznają podstawowe reguły i zasady sztuki projektowania 
oraz modelowania obiektów w przestrzeni i wykonają swoje własne projekty.

czas trwania – 90 minut
koszt: 140 zł

Warsztaty rysunku  SP 4-6   GIM 
Zajęcia stanowią okazję do rozwinięcia umiejętności plastycznych. Uczestnicy 
kursu dowiedzą się na jakich zasadach opiera się sztuka rysunku i wykonają 
własną pracę.

czas trwania – 90 minut
koszt: 140 zł

Warsztaty grafiki  SP 4-6   GIM 
Uczestnicy zajęć będą mieli okazję do samodzielnego opracowania matryc 
w technice linorytu i wykonania pierwszych odbitek.

czas trwania – 120 minut
koszt: 140 zł

JAK ZAMÓWIĆ LEKCJE?

(nie dotyczy Exploseum)
– zajęcia muzealne można zamówić osobiście, telefonicznie lub za pośredni-
ctwem poczty elektronicznej: edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl, z dwuty-
godniowym wyprzedzeniem w Dziale Edukacji i Promocji, od poniedziałku do 
piątku w godzinach 8.00 -16.00, tel. 52 58 59 910, 911 lub 914
– prosimy o precyzyjne podawanie: tematu lekcji, terminu zajęć, informa-
cji o liczebności grupy (nie powinna przekraczać 25 osób), nazwy placówki, 
nazwiska nauczyciela lub opiekuna, z którym przybędzie grupa, telefonu 
kontaktowego oraz adresu e-mail
– nauczyciele, po uiszczeniu opłaty za wstęp do Muzeum, mogą na jego tere-
nie realizować własne zajęcia z udziałem dzieci

KIEDY I GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA 
MUZEALNE?

(nie dotyczy Exploseum)
– zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godzinach otwarcia Muzeum 
(jednak nie dłużej niż do godz. 16.00), w Spichrzach przy ul. Grodzkiej 7-11 
i budynkach muzealnych mieszczących się na Wyspie Młyńskiej
– zajęcia muzealne trwają od 45 do 90 minut

OPŁATY

(nie dotyczy Exploseum)
– opłaty za lekcje uiszcza się w kasach mieszczących się w budynkach Mu-
zeum, wynosi ona: 20 zł od całej grupy oraz 2 zł (bilet wstępu) od uczestnika 
(pod warunkiem, że grupa liczy minimum 10 osób)
– opiekunowie wchodzą bezpłatnie, ale mają obowiązek pozostawać z grupą 
przez cały czas pobytu w Muzeum

JESTEŚMY OTWARCI NA PAŃSTWA PROPOZYCJE

Wszelkie pomysły i tematy spotkań możliwych do przeprowadzenia w prze-
strzeni muzealnej można przesyłać na adres e-mail:
edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl

Muzeum Okręgowe
im. Leona Wyczółkowskiego 
w Bydgoszczy
ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz
tel. 48 52 58 59 966
fax. 48 52 58 59 968
www.muzeum.bydgoszcz.pl
www.wyczolkowski.pl
www.exploseum.pl Autor fotografii: Wojciech Woźniak
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SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIĄ

Od namiotu do warowni  SP 4-6   GIM 
Podczas zajęć, realizowanych w oparciu o wystawę archeologiczną, zostaną 
ukazane zmiany jakie zaszły w trybie życia ludności i plemion zamieszkują-
cych nasz region, od epoki paleolitu, aż po wczesne średniowiecze. Uczestnicy 
lekcji będą mieli okazję poznać m.in. narzędzia jakim posługiwali się pierwsi 
osadnicy, broń oraz sposoby, za pomocą których zdobywali pożywienie i bro-
nili swoich domostw. Dzieje ludów zamieszkujących ziemie polskie zostaną 
ukazane w szerszym europejskim kontekście.

forma – pokaz zabytków, praca w grupach
czas trwania – 60 minut

Wystawa Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania dziejów

Na bursztynowym szlaku – życie mieszkańców Pomorza  
w czasach imperium rzymskiego  GIM 
W oparciu o teksty źródłowe, archeolodzy przybliżą tajemnice bursztynu oraz 
historię jego rozprzestrzeniania się w Europie. Uczestnicy zajęć dowiedzą 
się: którędy przebiegały szlaki handlowe i w jaki sposób wywierały wpływ 
na życie mieszkańców ziem polskich w pradziejach, jak żyli nasi przodkowie, 
jakimi narzędziami się posługiwali oraz w jaki sposób chowali swoich zmar-
łych w czasach, kiedy w Europie rozkwitała cywilizacja imperium rzymskiego.

forma – prezentacja multimedialna, pokaz zabytków w oparciu o wystawę
czas trwania – 60 minut

Kultura średniowiecznej Bydgoszczy i okolic w świetle źródeł 
archeologicznych  SP 4-6   GIM 
Celem lekcji jest przybliżenie uczniom najstarszego okresu dziejów ich lokalnej 
historii, szczególnie w zakresie kultury materialnej. Uczestnicy dowiedzą się 
gdzie żyli średniowieczni mieszkańcy Bydgoszczy i okolic, jak wyglądała ich 
codzienna egzystencja, jak zdobywali pożywienie oraz jak spędzali wolny czas.

forma – lekcja w oparciu o wystawę
czas trwania – 45 minut

Nie zawsze jak Indiana Jones – archeolog i jego praca  SP 4-6   GIM 
Podczas zajęć zostaną utrwalone wiadomości o podziale dziejów na podsta-
wowe epoki historyczne oraz rozszerzony zakres wiedzy dotyczący najstar-
szych dziejów – prehistorii. Podczas prezentacji zabytków i pokazu multime-
dialnego uczniowie wzbogacą swoją wiedzę również na temat archeologii 
i jej zadań. Warto przekonać się, że praca archeologa jest niezwykle ciekawa 
i zobaczyć jak wygląda jego warsztat pracy.

forma – prezentacja multimedialna, zwiedzanie wystawy
czas trwania – 60 minut

W GĄSZCZU HISTORII

W poszukiwaniu początków Bydgoszczy – wycieczka śladami 
średniowiecznej Bydgoszczy  SP 4-6   GIM 
Zajęcia przybliżą uczniom fragment ich lokalnej historii, rozszerzą zakres 
wiadomości dotyczących średniowiecza, szczególnie w zakresie kultury 
materialnej – wyglądu miasta na pierwszym etapie jego rozwoju. Uczestnicy 
dowiedzą się którędy i jak przebiegały granice miasta oraz gdzie zlokalizo-
wane były najważniejsze budowle: gród, zamek, ratusz, bramy oraz rynek.

forma – wycieczka
czas trwania – 90 minut

W mieście nad Brdą. Dzieje Bydgoszczy  SP 4-6   GIM 
Podczas zajęć, w oparciu o wystawę Od Starego Rynku do Placu Wolności. Spa-
cer ulicami międzywojennej Bydgoszczy, zostanie przypomniana historia mia-
sta, od momentu nadania miastu praw lokacyjnych, aż do wybuchu II wojny 
światowej, w szerszym ogólnopolskim kontekście. Z pomocą specjalnie 
przygotowanych do tego celu materiałów, uczestnicy lekcji, we wcześniej 
wyznaczonych grupach, podejmą próbę samodzielnego rozwiązania zadań 
związanych z dziejami miasta nad Brdą. Uczniowie będą mieli okazję bliżej 
poznać zabytki dawnej kultury materialnej, przedmioty codziennego użyt-
ku, takie jak na przykład: moździerz apteczny, narzędzia ciesielskie, czy też 
przedmioty kultu religijnego.

forma – lekcja w oparciu o wystawę i karty pracy
czas trwania – 60 min

Tajemnice Bydgoszczy  SP 4-6 
Zajęcia mają na celu przybliżenie najmłodszym tematyki związanej z Bydgosz-
czą. Dzieci nauczą się rozpoznawać symbole związane z miastem, poznają le-
gendę „O tym jak Bydgoszcz miastem została” oraz przedstawią jej fragmenty 
w formie plastycznej.

forma – pokaz zabytków, warsztaty plastyczne
czas trwania – 45 minut

Fabryka pieniądza  SP 4-6 
Podczas lekcji uczniowie zapoznają się z najważniejszymi pojęciami dotyczą-
cymi dawnego i współczesnego procesu produkcji pieniędzy, takimi jak, m.in.: 
pręgarnia, banknot, bilon, mincerz oraz wardajn. Odkryją tajemnice dawnej 
bydgoskiej mennicy, a na koniec zajęć własnoręcznie wykonają pamiątkowe 
żetony.

forma – pokaz zabytków, warsztaty
czas trwania – 45 minut

Jan Kazimierz (1649–1668), dwudukat z 1660 r. wybity w mennicy bydgoskiej, złoto

Mennica bydgoska  GIM 
Podczas lekcji, w oparciu o muzealną ekspozycję, zostanie omówiona ponad 
stuletnia historia mennicy bydgoskiej znajdującej się na terenie Wyspy Młyń-
skiej i działającej od czasów Zygmunta III Wazy do Jana III Sobieskiego oraz 
ówczesny proces powstawania pieniędzy.

forma – prezentacja multimedialna, karty pracy
czas trwania – 45 minut

W przededniu niepodległości – I wojna światowa i jej skutki 
  SP 4-6   GIM 
Uczestnicy zajęć zapoznają się z działaniami wojennymi na europejskich fron-
tach Wielkiej Wojny. Poznają przyczyny oraz skutki politycznych i wojskowych 
decyzji, które doprowadziły do jednego z największych kataklizmów w dzie-
jach ludzkości. Osobnym wątkiem poruszonym podczas zajęć będzie sprawa 
polska podczas I wojny światowej – odrodzenie się Rzeczypospolitej i miejsce 
Bydgoszczy w nowo powstałym państwie polskim.

forma – praca w oparciu o mapy, prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Jesień 1939 roku. Bydgoszcz w pierwszych miesiącach wojny  GIM 
Podczas lekcji zostaną omówione dramatyczne wydarzenia jakie miały 
miejsce w Bydgoszczy w pierwszych miesiącach wojny: niemiecka dywer-
sja w dniach 3 i 4 września, cywilna obrona miasta, wkroczenie niemieckich 
wojsk, pierwsze łapanki i egzekucje, zbrodnicza działalność Sądów Specjal-
nych i Selbstschutzu oraz pierwsze wysiedlenia. Zajęcia będą prowadzone 
w oparciu o prezentację multimedialną oraz mapy. Bydgoskie wydarzenia 
zostaną pokazane również w szerszym europejskim kontekście.

forma – praca w oparciu o mapy, prezentacja multimedialna
czas trwania – 60 minut

Bydgoszczanie zatrzymani w obławie, punkt zborny – ul. Parkowa, Bydgoszcz,  
8.09.1939, fotografia

REGION – CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Dawne rękodzieło i rzemiosło ludowe – bliższe poznanie  
eksponatów, ich budowy i zastosowania  SP 4-6   GIM 
Uczestnicy zajęć będą mieli okazję zobaczyć eksponaty związane z historią 
naszego regionu. Dowiedzą się jakimi przedmiotami posługiwali się kiedyś 
przedstawiciele takich zawodów jak: stolarz, bednarz, cieśla, kołodziej, rymarz 
oraz plecionkarz.

forma – pokaz zabytków, film
czas trwania – 45 minut

Regiony etnograficzne województwa kujawsko – pomorskiego 
z krótką charakterystyką kultury ludowej Pałuk, Kujaw i Borów 
Tucholskich  SP 4-6   GIM 
Lekcja będzie stanowiła wyjaśnienie pojęć: etnografia, grupa regionalna, 
regiony etnograficzne ze wskazaniem co wyznacza granice tych obszarów. 
Zajęcia zostaną uatrakcyjnione filmem „Kujawy i Pałuki”, ukazującym specyfikę 
tych regionów.

forma – pokaz zabytków, film
czas trwania – 45 minut

Kujawy – rys historyczny i etnograficzny  SP 4-6   GIM 
Uczniowie zobaczą którędy przebiegały granice etnograficzne. Będą mieli 
okazję zapoznać się z budownictwem i wyposażeniem wnętrza mieszkalnego, 
strojem kujawskim, sztuką ludową Kujaw, dawnymi sposobami zdobywania 
pożywienia oraz wybranymi obrzędami dorocznymi i rodzinnymi.

forma – pokaz zabytków, film
czas trwania – 45 minut

Tradycje świąt Bożego Narodzenia  SP 4-6   GIM 
Celem zajęć jest prezentacja tradycyjnych ludowych zwyczajów i wierzeń 
związanych z cyklem świąt Bożego Narodzenia m.in.: zakazów i nakazów 
związanych z kolejnymi etapami świąt, wróżb na nadchodzący rok, sposobów 
dekorowania izby wigilijnej, tradycyjnych życzeń świątecznych i noworocz-
nych oraz charakterystyki grup kolędniczych.

forma – pokaz zabytków
czas trwania – 45 minut

Tradycje wielkanocne  SP 4-6   GIM 
Podczas lekcji dzieci zapoznają się ze zwyczajami i wierzeniami towarzyszącymi 
obchodom świąt Wielkiej Nocy w tradycji ludowej m.in.: ze sposobami zdobie-
nia pisanek, legendami o ich powstaniu i wieloma innymi wielkanocnymi zwy-
czajami, takimi jak święcenie pokarmu, odganianie zimy czy „śmingus dyngus”.

forma – pokaz zabytków
czas trwania – 45 minut

W KRAINIE SZTUKI

W pracowni mistrza  SP 4-6   GIM 
Uczestnicy zajęć zapoznają się z najważniejszymi faktami z życia i twórczości 
Leona Wyczółkowskiego. Zobaczą jak mógł mieszkać oraz czym artysta po-
sługiwał się w swojej pracowni malarskiej i graficznej. Nauczą się także nowej 
techniki plastycznej jaką jest frotaż.

forma – pokaz zabytków, zajęcia plastyczne
czas trwania – 60 minut

Wystawa Twórczość Leona Wyczółkowskiego

Leon Wyczółkowski – malarstwo, rysunek i grafika  GIM 
(istnieje możliwość zamówienia lekcji na temat motywów wodnych oraz sakral-
nych w twórczości artysty)
Lekcja, realizowana w oparciu o twórczości Leona Wyczółkowskiego, ma na 
celu przybliżyć postać artysty, jego życie i dorobek. Zostaną zaprezentowane 
różnorodne dzieła wybitnego malarza i grafika, znajdujące się w posiadaniu 
naszego Muzeum.

forma – zajęcia w oparciu o wystawę stałą lub prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Kościół farny w Bydgoszczy  GIM 
Lekcja poświęcona będzie historii i architekturze jednego z najstarszych 
zachowanych w całości zabytkowych kościołów w Bydgoszczy, w oparciu 
o prezentację multimedialną i wycieczkę do katedry.

forma – pokaz slajdów, wycieczka
czas trwania – 60 minut

Posłuchaj muzyki ze starej płyty  SP 4-6   GIM 
Podczas tej lekcji będzie można zobaczyć za pomocą jakich nośników rejestro-
wano głosy wielkich śpiewaków oraz nagrywano znakomite orkiestry. Przy 
dźwiękach starej płyty uczestnicy zajęć będą mieli okazję bliżej poznać fono-
grafy, patefony, gramofony tubowe oraz akcesoria fonograficzne i cylindry.

forma – pokaz zabytków
czas trwania – 40 minut

Gramofon tubowy, firma Gramophon Co USA, 
montowany w Europie, ok 1908 r.

Pudełko na cylinder.

Jak powstaje rycina? Poznanie technik graficznych, pokaz 
matryc i grafik  SP 4-6   GIM 
Pokaz uwzględnia główne grupy technik graficznych: wypukłodruku, wklęsło-
druku i druku płaskiego w oparciu o matryce i odbitki graficzne. Na zajęciach 
zostanie omówiony proces powstawania rycin.

forma – pokaz matryc i odbitek graficznych
czas trwania – 40 minut

Z grafiką przez wieki  SP 4-6   GIM 
Lekcja przybliży historię druku oraz sylwetki najwybitniejszych twórców eu-
ropejskiej grafiki. Ponadto uczestnicy zajęć będą mieli okazję poznać tajniki 
warsztatu rytownika na przykładzie oryginalnych matryc graficznych.

forma – prezentacja multimedialna, pokaz matryc graficznych
czas trwania – 45 minut

Magia barwy. Historia koloru w malarstwie  
zachodnioeuropejskim  SP 4-6   GIM 
Podczas lekcji zostanie omówiona rola i znaczenie barwy w malarstwie europej-
skim ze szczególnym zwróceniem uwagi na koloryzm oraz sztukę abstrakcyjną.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 60 minut

Op-art. Czy ufasz temu co widzi Twoje oko?  SP 4-6   GIM 
Na zajęciach uczestnicy przekonają się w jaki sposób artyści nurtu optical-
-art starali się oddziaływać na oko widza, stosując abstrakcyjne kombinacje 
wywołujące złudzenia optyczne.

forma – pokaz dzieł sztuki, warsztaty
czas trwania – 45 minut

Analiza dzieła sztuki  GIM 
Zajęcia prowadzone w oparciu o bogate i różnorodne zbiory: Działu Sztuki oraz 
Działu Leona Wyczółkowskiego. Uczestnicy lekcji dowiedzą się w jaki sposób 
odczytywać i interpretować dzieła malarskie powstałe do końca II poł. XX wieku.

forma – pokaz dzieł sztuki
czas trwania – 45 minut

Analiza współczesnego dzieła sztuki  GIM 
W oparciu o zbiory Galerii Sztuki Nowoczesnej oraz prezentację multimedial-
ną zostanie przeprowadzona analiza wybranych dzieł, charakterystycznych 
dla różnych XX-wiecznych nurtów w sztuce.

forma – pokaz dzieł sztuki, prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Tadeusz Makowski, Troje dzieci pod lampą, 
ok. 1930, olej, płótno

Mela Muter, Rue St-Jacques w Paryżu,  
ok. 1924/29, olej, płótno

CYKL HISTORII SZTUKI

Sztuka średniowiecza  GIM 
Podczas zajęć zostanie przybliżona tematyka, rozwiązania formalne oraz funk-
cje sztuki średniowiecznej na przykładzie malarstwa, rzeźby oraz architektury.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut

Sztuka renesansu  GIM 
Epoka nowożytna wiąże się z nowym spojrzeniem na świat i rolę sztuki. 
Uczestnicy zajęć dowiedzą się na czym polegał renesansowy przełom w for-
mie, treści i odbiorze dzieła sztuki.

forma – prezentacja multimedialna
czas trwania – 45 minut
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