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PRZEDSZKOLA
1. Jak żył zamek? Codzienność i święta u Tarnowskich w Dzikowie
Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem
ekspozycji stałej zamku. Wehikułem
czasu przenosimy się do wieków
wcześniejszych zapoznając się z życiem codziennym, kuchnią, bronią,
muzyką, strojami i obyczajami szlacheckimi. Spacerując po wnętrzach
zamkowych dzieci dowiedzą się
jakie tajemnice skrywają kaplica, biblioteka, pokój, garderoba, łazienka
i sypialnia hrabiego oraz wiele innych
pokoi w zamku.
2. Lasowiacy – lud Puszczy Sandomierskiej

Lekcja muzealna poświęcona kulturze materialnej i duchowej Lasowiaków
– grupy zamieszkującej tereny Puszczy Sandomierskiej i wideł Wisły i Sanu.
Wykorzystując prezentację multimedialną oraz oryginalne eksponaty
muzealne dzieci dowiedzą się kim byli Lasowiacy? Poznają ich zwyczaje,
obrzędy, kuchnię. Dowiedzą się również jak żyli i jak spędzali święta?

3. Jaki znak Twój – Polskie symbole państwowe
(lekcja muzealna połączona z warsztatem)
Od czasów starożytnych ludziom towarzyszą
symbole oznaczające związki społeczne,
rodzinne czy etniczne. Lekcja ma za zadanie
ukazać rozwój polskiej barwy państwowej na
tle epok, aż do całkowitego ukształtowania
się godła i flagi państwowej.

4. Co było przed historią? Archeologia
Tarnobrzega i okolic
Lekcja muzealna o dziejach ludności zamieszkującej tereny dzisiejszego
Tarnobrzega i jego okolic. Naszą podróż w czasie zaczniemy od najstarszych śladów pobytu człowieka w tej części naszego kraju (ok 100–70 tys
lat temu) i poprzez krótkie omówienie i zaprezentowanie kultur neolitycznych epoki brązu i żelaza zakończymy ją na okresie tzw. wędrówek ludów.
Lekcja z wykorzystaniem ekspozycji muzealnej, gdzie jej uczestnicy będą
mogli zapoznać się z autentycznymi wytworami kultury materialnej ówczesnych ludzi.

ZAPISY NA LEKCJE MUZEALNE
przyjmujemy pod numerem telefonu
15 823 79 99 wew. 23
bądź pisząc na adres e-mail:
krzysztof.gorczyca@mhmt.pl

Jak zamówić lekcję muzealną
Zajęcia muzealne można zamówić osobiście lub telefonicznie
z dwutygodniowym wyprzedzeniem od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00-15.00,
tel. 15 823 79 99 wew. 23.
Prosimy o podanie: tematu lekcji, terminu zajęć,
liczby uczestników, rodzaju szkoły,
nazwiska nauczyciela lub opiekuna,
telefonu kontaktowego.
Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia muzealne
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku
w godzinach od 8.00 do 15.00
w siedzibie Muzeum – Zamek Tarnowskich w Dzikowie,
ul. Sandomierska 27 w Tarnobrzegu.
Opłaty
Opłatę za lekcje muzealne w wysokości 6 zł od osoby
wnosi się w kasie lub przelewem na konto Muzeum.
Opiekunowie mają wstęp bezpłatny.

