
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. 

OFERTA EDUKACYJNA 
MUZEUM HISTORYCZNEGO

MIASTA TARNOBRZEGA

dla szkół podstawowych

Tarnobrzeg 2019 / 2020



SZKOŁY PODSTAWOWE 

1. Ceramika miechocińska – (Lekcja muzealna połączona z warsztatem) 

Zajęcia plastyczne i edukacyjne 
poświęcone ceramice produko-
wanej od końca XVI do początku 
XIX wieku w Tarnobrzegu. Wyko-
rzystując oryginalne naczynia ce-
ramiczne dzieci dowiedzą się jak 
samodzielnie wykonać i ozdobić 
wyroby miechocińskie: talerze, 
misy, kubki i garnuszki. 

Materiały: kolorowy papier, 
kredki, mazaki, nożyczki, klej za-
pewnia muzeum. 

2. Herb Leliwa – (Lekcja muzealna połączona z warsztatem) 

Zajęcia plastyczne i edukacyjne po-
święcone herbowi rodu Tarnowskich. 
Bawimy się w małych detektywów szu-
kając w zamku herbów. Podczas zaba-
wy zapoznajemy się z wiadomościami, 
co to jest herb?, skąd się wziął?, jak 
był zbudowany? Lekcję wzbogacają 
warsztaty, na których dzieci samodziel-
nie mogą zaprojektować swój własny 
herb.

Materiały: szablony tarcz herbowych 
i godeł, klej, tektura, bloki rysunkowe, 
farby, kredki zapewnia muzeum.

7. Wielkie rody polskie – początek, rozwój i upadek

Lekcja muzealna poświęcona 
największym rodom arystokra-
tycznym w Polsce ze szczególnym 
podkreśleniem rodu Tarnowskich. 
Podczas zajęć edukacyjnych mło-
dzież zapozna się z życiem co-
dziennym w zamkach i pałacach. 
Dowie się kim byli hrabiowie 
i książęta, czym się zajmowali, ja-
kie mieli pasje, co im zawdzięcza-
my, kim są dzisiaj ich potomkowie 
oraz jakie dziedzictwo pozostawili 
Polsce? 

Lekcja z wykorzystaniem mul� me-
diów i ekspozycji muzealnej.

8. Kolekcja malarstwa Tarnowskich z Dzikowa

Lekcja muzealna poświęcona słyn-
nej Kolekcji Dzikowskiej Tarnow-
skich. Uczniowie poznają historię 
powstania kolekcji i jej założycieli. 
Dowiedzą się jakie dzieła wcho-
dziły w skład kolekcji, kto i kiedy 
je malował, jaką rolę pełniły pry-
watne kolekcje rodowe zanim po-
wstały muzea i galerie sztuki oraz 
jak wielkie znaczenie mają one dla 
współczesnych pokoleń Polaków. 

Lekcja z wykorzystaniem ekspozy-
cji muzealnej. 



SZKOŁY PODSTAWOWE 

1. Ceramika miechocińska – (Lekcja muzealna połączona z warsztatem) 

Zajęcia plastyczne i edukacyjne 
poświęcone ceramice produko-
wanej od końca XVI do początku 
XIX wieku w Tarnobrzegu. Wyko-
rzystując oryginalne naczynia ce-
ramiczne dzieci dowiedzą się jak 
samodzielnie wykonać i ozdobić 
wyroby miechocińskie: talerze, 
misy, kubki i garnuszki. 

Materiały: kolorowy papier, 
kredki, mazaki, nożyczki, klej za-
pewnia muzeum. 

2. Herb Leliwa – (Lekcja muzealna połączona z warsztatem) 

Zajęcia plastyczne i edukacyjne po-
święcone herbowi rodu Tarnowskich. 
Bawimy się w małych detektywów szu-
kając w zamku herbów. Podczas zaba-
wy zapoznajemy się z wiadomościami, 
co to jest herb?, skąd się wziął?, jak 
był zbudowany? Lekcję wzbogacają 
warsztaty, na których dzieci samodziel-
nie mogą zaprojektować swój własny 
herb.

Materiały: szablony tarcz herbowych 
i godeł, klej, tektura, bloki rysunkowe, 
farby, kredki zapewnia muzeum.

7. Wielkie rody polskie – początek, rozwój i upadek

Lekcja muzealna poświęcona 
największym rodom arystokra-
tycznym w Polsce ze szczególnym 
podkreśleniem rodu Tarnowskich. 
Podczas zajęć edukacyjnych mło-
dzież zapozna się z życiem co-
dziennym w zamkach i pałacach. 
Dowie się kim byli hrabiowie 
i książęta, czym się zajmowali, ja-
kie mieli pasje, co im zawdzięcza-
my, kim są dzisiaj ich potomkowie 
oraz jakie dziedzictwo pozostawili 
Polsce? 

Lekcja z wykorzystaniem mul� me-
diów i ekspozycji muzealnej.

8. Kolekcja malarstwa Tarnowskich z Dzikowa

Lekcja muzealna poświęcona słyn-
nej Kolekcji Dzikowskiej Tarnow-
skich. Uczniowie poznają historię 
powstania kolekcji i jej założycieli. 
Dowiedzą się jakie dzieła wcho-
dziły w skład kolekcji, kto i kiedy 
je malował, jaką rolę pełniły pry-
watne kolekcje rodowe zanim po-
wstały muzea i galerie sztuki oraz 
jak wielkie znaczenie mają one dla 
współczesnych pokoleń Polaków. 

Lekcja z wykorzystaniem ekspozy-
cji muzealnej. 



6. Historia portretu (Lekcja muzealna połączona z warsztatem)

Podczas zajęć edukacyjnych dzie-
ci poznają wizerunki człowieka 
od czasów prehistorycznych do 
współczesności. Dowiedzą się 
jak powstaje portret, dlaczego 
człowiek się portretował oraz 
jaką funkcję pełni portret. Lekcja 
z wykorzystaniem mul� mediów 
i ekspozycji muzealnej.

Warsztat - wykorzystując wiedzę 
o portrecie oraz gotowe szablo-
ny z kartonu dzieci będą mogły 
wykonać samodzielnie dowolny 
portret. Materiały warsztatowe 
(szablony, kredki, ołówki, nożycz-
ki) zapewnia muzeum. 

3. 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 najstar-
szych śladów pobytu człowieka w tej części naszego kraju (ok 100–70 tys 
lat temu) i poprzez krótkie omówienie i zaprezentowanie kultur neolitycz-
nych 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 ów-
czesnych ludzi.
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4. Sarmata-kultura i obyczaje szlacheckie 

Przez wieki szlachta polska kreowała wizerunek Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów. Uczniowie poznają życie dworskie, ulubione zajęcia, obyczajo-
wość i rozrywkę szlachty polskiej. Będą mieli możliwość poznać modę oraz 
uzbrojenie – nieodłączny atrybut szlachcica.

Lekcja z wykorzystaniem ekspozycji muzealnej. 

5. Moda męska i kobieca w sztuce

Lekcja muzealna o zmianach 
w modzie męskiej i kobiecej na 
przykładzie wizerunków pań 
i panów z rodu Tarnowskich. 

Oglądając oryginalne portre-
ty Tarnowskich w muzeum, 
uczniowie poznają charak-
terystyczne elementy stroju 
dworskiego obowiązującego 
w poszczególnych epokach hi-
storycznych. 

Dowie się również jak i dla-
czego zmieniał się strój i wi-
zerunek arystokraty w Polsce. 
Dzięki lekcji muzealnej będzie 
można porównać modę i stro-
je epokowe z współczesnymi. 

Lekcja z wykorzystaniem eks-
pozycji muzealnej. 
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