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LEKCJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
Z DYSFUNKCJĄ WZROKU

(opisy zajęć powyżej)
– Dawno, dawno temu…
– Kultura ludowa Kujaw
– Dawne rękodzieło i rzemiosło ludowe
– Tajemnice Bydgoszczy
– Mennica bydgoska – sekrety przeszłości

OFERTA WAKACYJNA ZIMOWOLETNIA

Zapraszamy również uczestników indywidualnych na zajęcia plastyczne or-
ganizowane w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich.

JAK ZAMÓWIĆ LEKCJE?

– 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?

– 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

– 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)
– koszt niektórych zajęć (wyszczególnionych w folderze) o charakterze war-
sztatowym wynosi 70 zł od całej grupy, kwota obejmuje już bilety wstępu do 
Muzeum; liczebność grupy uczestników wspomnianych powyżej warsztatów 
nie powinna przekraczać 15 osób
– opiekunowie wchodzą bezpłatnie, ale mają obowiązek pozostawać z grupą 
przez cały czas pobytu w Muzeum
– dzieci do 7 roku życia mają bezpłatny wstęp do Muzeum

JESTEŚMY OTWARCI NA PAŃSTWA PROPOZYCJE
Wszelkie pomysły i tematy spotkań możliwych do przeprowadzenia w przestrzeni 
muzealnej można przesyłać na adres e-mail:
edukacja@muzeum.bydgoszcz.pl

Informator edukacyjny 
dla przedszkoli oraz szkół 
podstawowych (klasy I-III)
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DAWNO, DAWNO TEMU 
SPOTKANIE Z ARCHEOLOGIĄ

Dawno, dawno temu …
Zajęcia w formie opowieści o zamierzchłych czasach w oparciu o wystawy 
archeologiczne. W niezwykłej aranżacji uczniowie dowiedzą się o czasach 
łowców i zbieraczy, pierwszych rolnikach, metalurgach, pradawnych wojach 
oraz różnych aspektach życia codziennego. Lekcję zakończy zwiedzanie eks-
pozycji o początkach Bydgoszczy.

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

Projektanci prehistorii
W ramach lekcji w budynku Zbiorów Archeologicznych będzie miało miejsce 
oprowadzanie po ekspozycji poświęconej pradziejom. Podczas tej podró-
ży w czasie, uczestnicy dowiedzą się wielu ciekawostek na temat zwycza-
jów, wierzeń czy metod zdobywania pożywienia pierwotnych ludzi. Wśród 
zabytków, które poznają znajdzie się również wiele narzędzi, biżuterii oraz 
przedmiotów codziennego użytku. Każdy z uczestników zajęć będzie mógł 
zaprojektować swoje własne wzory na prehistorycznym naczyniu.

forma – pokaz zabytków, warsztaty
czas trwania – 60 minut

Średniowieczny dizajn
W ramach lekcji opartej o wystawę W grodzie Bydgosta. Tajemnice życia wczes-
nośredniowiecznych mieszkańców Bydgoszczy i okolic, jej uczestnicy będą mieli 
szansę zaprojektować własne oryginalne narzędzie. Dowiedzą się również 
wielu ciekawostek na temat sprzętów, wynalazków, czy też metod zdobywa-
nia pożywienia pierwotnych ludzi.

forma – pokaz zabytków, warsztaty
czas trwania – 60 minut

Rękojeść miecza wikińskiego, wczesne średniowiecze

Jaskiniowe malowidła
Na wystawie Na pograniczu Wielkopolski i Pomorza. Bydgoszcz i region u zarania 
dziejów, uczestnicy będą mieli okazję przenieść się w bardzo odległe czasy. 
Ekspozycja stanie się inspiracją do stworzenia „naskalnych malowideł”. Dzieci 
dowiedzą się w jaki sposób malowali jaskiniowi „artyści” i stworzą własne 
dzieła wykorzystując niegdyś stosowane techniki.

forma – pokaz zabytków, warsztaty
czas trwania – 60 minut

MÓJ REGION  CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ

Pierwsza wizyta w muzeum. Herb i barwy miasta Bydgoszczy
Dzieci odwiedzające wystawę historyczną dowiedzą się jak wyglądały począt-
ki Bydgoszczy, ponadto zapoznają się z barwami i symbolami miasta. Każdy 
uczestnik otrzyma kartę lekcji z herbem miasta.

forma – pokaz zabytków, karta pracy
czas trwania – 45 minut

Wystawa Od Starego Rynku do placu Wolności. Spacer ulicami międzywojennej Bydgoszczy

Z wizytą na zamku króla Kazimierza Wielkiego
Podczas lekcji dzieci dowiedzą się m.in. kim był król Kazimierz Wielki, czy 
też gdzie stał zamek bydgoski. Każde z dzieci otrzyma kartę z zadaniem do 
wykonania.

forma – pokaz zabytków, karta pracy
czas trwania – 45 minut

Niekończąca się opowieść. Bydgoszcz w legendach
Uczestnicy lekcji dowiedzą się wielu ciekawostek na temat dawnej Bydgosz-
czy, usłyszą mnóstwo ciekawych legend i opowieści, m.in. o braciach Bydzie 
i Goście oraz diabełku Węgliszku. Każdy uczestnik otrzyma kartę zajęć do 
wypełnienia.

forma – pokaz zabytków, karta pracy
czas trwania – 45 minut

Kto Ty jesteś…? – lekcja patriotyzmu
Patriotyzm niesie w sobie cenne wartości, mogące wspierać prawidłowy roz-
wój naszych pociech. Odwołując się do przeszłości, może pomóc najmłodsze-
mu pokoleniu budować przyszłość – w poczuciu sprawiedliwości, docenianiu 
tego, co otrzymało i gdzie przyszło mu żyć. Mali uczestnicy lekcji dowiedzą się 
czym jest hymn, godło i �aga. Poznają legendy o powstaniu państwa polskie-
go oraz wezmą udział w ciekawych warsztatach plastycznych.

forma – pokaz zabytków, warsztaty
czas trwania – 60 minut

Mennica bydgoska – sekrety przeszłości
Dzieci odwiedzające wystawę na temat Mennicy dowiedzą się w jaki sposób 
powstawały niegdyś monety, przekonają się czy łatwo jest rozpoznać podro-
bione banknoty oraz zaprojektują swoją własną monetę bydgoską.

forma – pokaz zabytków, warsztaty
czas trwania – 45 minut

Fabryka pieniądza
Podczas lekcji jej uczestnicy zapoznają się z historią mennicy, dowiedzą się 
czym się różnił mincerz od wardajna. Ponadto uczniowie będą mogli obejrzeć 
banknoty oraz monety z dawnych czasów. Każdy z uczestników będzie miał 
szansę wybić własną monetę.

Tradycje świąt Bożego Narodzenia
Każdego roku, w okresie adwentu muzeum zaprasza najmłodszych na bożo-
narodzeniowe warsztaty. Spotkanie składa się z krótkiej prezentacji na temat 
dawnych tradycji i obrzędów oraz tego, co powinno znaleźć się na naszych 
wigilijnych stołach. Warsztaty wzbogacone zostaną zadaniem plastycznym 
związanym z Bożym Narodzeniem.

forma – prezentacja, warsztaty
czas trwania – 60 minut
koszt: 70 zł

Tradycje wielkanocne
Święta Wielkanocne to okazja do zapoznania się z bogatą kulturą różnych 
regionów naszego kraju. Podczas świątecznych warsztatów uczestnicy zapo-
znają się ze zwyczajami związanymi zarówno z przygotowaniami do świąt, 
jak i symboliką pokarmów jako nieodłącznych elementów obchodów Wielkiej 
Nocy.

forma – prezentacja, warsztaty
czas trwania – 60 minut
koszt: 70 zł

Dawne rękodzieło i rzemiosło ludowe
Uczniowie będą mieli okazję zobaczyć eksponaty związane z historią naszego 
regionu. Dowiedzą się jakimi przedmiotami posługiwali się kiedyś przedsta-
wiciele takich zawodów jak: stolarz, bednarz, cieśla, kołodziej, rymarz oraz 
plecionkarz.

forma – pokaz zabytków, film
czas trwania – 45 minut

Piotr Woliński, Kogucik, 1975, drewno Teodor Kupś, Grajkowie, 1995, rzeźba, drewno

Kultura ludowa Kujaw
Na lekcji zostanie przypomniana historia regionu (ze zwróceniem uwagi na 
granice etnogra�czne) na przykładzie: folkloru muzycznego, tradycyjnego 
stroju ludowego, zdobnictwa wnętrz mieszkalnych oraz wyrobów garncar-
skich.

forma – pokaz zabytków
czas trwania – 45 minut

W KRAINIE SZTUKI

Malowanie z Leonem
Czym był „tramwaj gościeradzki”? Dlaczego kredka litogra�czna jest tłusta? 
Po co malarzowi sykatywa? Podczas zajęć dzieci będą miały okazję poznać 
odpowiedzi na te pytania oraz zgłębić tajemnice warsztatu artysty. Pomogą 
mu w dokończeniu obrazu, bądź też same stworzą kopię płótna.

forma – pokaz zabytków, warsztaty
czas trwania – 60 minut

Zajęcia edukacyjne w Domu Leona Wyczółkowskiego

Abstrakcyjne zabawy
Dzieci będą miały okazję zapoznać się ze zbiorami Galerii Sztuki Nowoczesnej. 
W szczególności poznają dzieła abstrakcyjne i oparte na �gurach geometrycz-
nych. Postarają się nazwać to co nienazwane, wyrazić to co niewyrażalne… 
a wszystko to dzięki nieskrępowanej grze kształtów i kolorów.

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

Kolorowe światy
Kształt, barwa, ruch… w plamach kryje się bardzo dużo. Z czym się one kojarzą? 
Co w nich widzisz? Daj temu wyraz! Podczas warsztatów dzieci spróbują odna-
leźć w barwnych plamach różne, na co dzień nas otaczające �gury i kształty.

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

Wyprowadź linię na spacer
Jeden z wybitnych współczesnych artystów powiedział, że „rysowanie jest 
jak zabieranie linii na spacer”. Uczestnicy lekcji zapoznają się z Galerią Sztuki 
Nowoczesnej i na podstawie wybranych obrazów, stworzą fantazyjne prace 
nie odrywając ręki od kartki papieru; później upiększą je barwami. Następnie 
ułożą prace na podłodze, tak by wszystkie utworzyły jeden wielki obraz. Cie-
kawe jakie to będzie dzieło?

forma – pokaz dzieł sztuki, zajęcia plastyczne
czas trwania – 60 minut

Posłuchaj muzyki ze starej płyty
Podczas 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 fonogra�czne i cylindry.

forma – pokaz zabytków
czas trwania – 40 minut
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