Opisy tematów:
I. dla dzieci w wieku 3 – 5 lat
Moja pierwsza wizyta w Muzeum Archeologicznym
II. dla klas I – III Szkoły Podstawowej:
Świat sprzed lat, czyli dinozaury i prahistoria
Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak było na naszej planecie zanim pojawił się na niej człowiek,
koniecznie przyjdź do nas na tę lekcję. Opowiemy Ci jak wyglądała Ziemia zanim pojawiło
się na niej życie. Poznasz świat pełen niezwykłych stworzeń i sposoby ich walki o
przetrwanie. Dowiesz się także, jak wyglądało życie pierwszych ludzi.
Zabawy i zabawki w średniowieczu
Zabawy i zabawki w średniowieczu zdecydowanie różniły się od tych, które my znamy. Aby
dowiedzieć się jak dzieci w epoce średniowiecza spędzały swój wolny czas przyjdźcie do nas
na lekcję i sami oceńcie, czy podoba się wam dzieciństwo sprzed 1000 lat.
Wielka piaskownica – dzieciństwo na Saharze
Czy wiecie jak trudne ale i zarazem ciekawe jest dzieciństwo na największej pustyni naszej
Ziemi? Jak wyglądają okręty pustyni czy burza piaskowa? koniecznie musi zapoznać się z
tym wspaniałym ale i groźnym krajobrazem oraz codziennością jej małych mieszkańców.
W cieniu drzew wiśniowych – dzieciństwo w Japonii
Kto z Was wie co było znakiem rozpoznawczym walecznego Samuraja? Jak wyglądają
tradycyjne stroje , jak wygląda każdy dzień w japońskiej szkole? Na te i wiele innych pytań
poznacie odpowiedzi zapoznając się z tajemnicami pięknego kraju kwitnącej wiśni.
W ogniu smoczego oddechu – dzieciństwo w Chinach
Rodzina dla Chińczyków jest wartością najcenniejszą. Głową rodziny był najstarszy
mężczyzna, a największą radością w rodzinie były narodziny chłopca. To właśnie młody
mężczyzna utożsamiany jest z najważniejszym symbolem chińskiej kultury czyli ze smokiem.
W przeciwieństwie do europejskiego wyobrażenia, chińskie smoki to stworzenia dobroduszne
i przynoszące szczęście. Dlaczego tak jest, dowiesz się jedynie u nas.
Płynąc z nurtem Gangesu – dzieciństwo w Indiach
Indie to kraj pałaców, świątyń i aromatycznych przypraw. Wszechobecne święte zwierzęta i
liczne barwne uroczystości towarzyszą indyjskim dzieciom od najmłodszych lat. Jeśli chcesz
się dowiedzieć co fascynuje dzieci w Indiach od wieków, jakie zabawy towarzyszą ich
dzieciństwu i dojrzewaniu, przyjdź i razem z nami poznaj magię Indii. Kto wie, może się
okazać, iż staniesz się posiadaczem własnego słonia?

Wieczna wspinaczka – dzieciństwo w Himalajach
Ile czasu potrzebujesz na dotarcie do szkoły? Czy idziesz do niej pod górkę? Po tych
zajęciach już nigdy nie będziesz narzekać, że Twoja szkoła jest zbyt daleko lub zbyt wysoko.
Zdobędziesz wiedzę o najwyższych górach świata, jakie zabytki kryją w sobie te potężne
skały, no i oczywiście jak w tym niezwykłym świecie radzą sobie dzieci.
Pływające wioski – dzieciństwo w Kambodży
Są takie miejsca na świecie, gdzie nie dotrze się żadnym, nawet najdroższym i najlepiej
wyposażonym samochodem czy samolotem. Od wieków, jedynym transportem są łodzie, a
najczęstszym przewoźnikiem – dzieci. Dzieciństwo w Kambodży, od najdawniejszych lat,
toczy się zupełnie innym rytmem, niż nasze. Jak dzieci radzą sobie w dzikiej dżungli
codzienności dowiesz się jedynie na naszych zajęciach.
Daj Nura! Cudowny podwodny świat Wielkiej Rafy Koralowej – dzieciństwo w Australii
Niezwykła Australia - odległy kontynent zamieszkiwany przez koale, kangury i dziobaki.
Otacza ją Wielka Rafa Koralowa i podwodny świat pełen barwnych postaci. Jak wygląda
dzieciństwo w takim miejscu? Zanurz się z nami w wodach oceanu i wybierz się na wyprawę
w głąb kontynentu, dzięki czemu dowiesz się co można spotkać nurkując, a co przebywając
na lądzie. Poznaj tajniki sztuki Aborygenów, zdobądź swój własny bumerang i wróć z tej
wyprawy pełen wrażeń.
U nas zawsze jest zielono – dzieciństwo w Ameryce Południowej
Kto to są ludzie jaguary i Indianie Yanomani? Jakie budowle wznosili dawni mieszkańcy tych
terenów i jak wyglądają stroje noszą współcześni potomkowie Inków? Na te i wiele innych
pytań odpowiemy w trakcie niesamowitej podróży w najpiękniejsze i dziewicze miejsca
Ameryki Południowej.
Kraina lodu – dzieciństwo na Syberii i na Alasce
Gdzie jest zimniej: na Syberii, czy na Alasce? Jak wyglądają i czym się na co dzień zajmują
dzieci w tych miejscach? Jak odróżnić psa Husky od Malamuta albo łosia od renifera? Na te i
wiele innych pytań odpowiemy w trakcie podróży na dziewicze tereny mroźnej Syberii i
Alaski.
My to mieliśmy zdolnych przodków – dzieciństwo w Europie I (pradzieje)
Jak wyglądało życie dzieci oraz ich rodziców w najdawniejszych czasach? Czy w pradziejach dzieci
chodziły do szkoły i bawiły się zabawkami? Na jakich zajęciach upływał im dzień? Na te i inne
pytania postaramy się odpowiedzieć na naszej lekcji. A może sami spróbujecie zmierzyć się z
zajęciami pradziejowych ludzi?

My to mieliśmy zdolnych przodków – dzieciństwo w Europie II (Grecy)
Wszystkim Grecja kojarzy się z wakacjami, ruinami i znakomitym jedzeniem. Jak jednak
wyglądało w niej życie dzieci przed wiekami? Czy chodziły do szkoły i czego mogły się w
niej uczyć? Czy miały czas na zabawę i przyjemności? Dowiedz się jak liczy się na abakusie i

spróbuj pisać alfabetem greckim. Sprawdź czy w odległych czasach istniał już teatr i
przekonaj się sam jak trudny mógł być start w igrzyskach olimpijskich.
My to mieliśmy zdolnych przodków – dzieciństwo w Europie III (Rzymianie)
Wyobraź sobie, że chodzenie do szkoły może być luksusem, na który nie wszystkich stać. W
szkole natomiast nauczyciel może bić i karać do woli. Uczysz się bardzo trudnych
przedmiotów i wszystkiego czego się na nich dowiesz, musisz umieć na pamięć. No, możesz
oczywiście nie chodzić do szkoły, ale to nie oznacza, że Twoje dzieciństwo będzie łatwiejsze.

Lekcje sezonowe dla klas I - III:
Co opowie nam pisanka? – archeologiczny zajączek (marzec – kwiecień)
Zabawy i zabawki nad Nilem – archeologiczny „dzień dziecka” (maj – czerwiec)
Mikołajkowa wizyta w Muzeum Archeologicznym – archeologiczne mikołajki (listopad –
grudzień)
Dziś cień wosku Ci ukaże, co Ci życie niesie w darze – archeologiczne andrzejki (listopad)
III. Szkoła podstawowa i gimnazjum
Jak nasi przodkowie lepili garnki z gliny?
Tysiące lat temu nie było sklepów. Człowiek wszystko musiał wykonać własnoręcznie. Na
naszych zajęciach wcielisz się w rolę starożytnego garncarza i poznasz najstarsze techniki
wytwarzania glinianych naczyń.
W pogoni za reniferem – życie w pradziejach
„Las, mrok i cisza dookoła. Jedynie on i zwierze. Tylko jedna strzała, jeden cel. Naciągnięta
cięciwa, wstrzymany oddech i…” – życie łowcy nigdy nie było łatwe, tym bardziej w
pradziejach. A od tych łowów zależało nie tylko jego życie, ale całej jego rodziny. Jeśli
chcesz wiedzieć jak skończyło się polowanie zapraszamy na zajęcia do naszego muzeum.
Zaczarowany świat Słowian – tajemnice dawnej medycyny
Czy wiecie jak we wczesnym średniowieczu leczono choroby gdy nie było lekarzy? Jakie
rośliny są lecznicze, a których warto unikać? Kto się tym zajmował i jakie mikstury oraz zioła
stosowali dawni Słowianie? Na te i inne pytania poznacie odpowiedzi, a każdy z Was pozna
tajniki zielarstwa oraz przeniesie się w świat dawnych Słowian, zapoznać się z ich pismem głagolicą i cyrylicą.
Brud, smród i zarazki – na średniowiecznej uliczce
Życie ludzi w średniowieczu z do lekkich nie należało. Pożary, powodzie, morowe
powietrze, ciasnota, brak kanalizacji – z takimi „atrakcjami” codziennie zmagali się

mieszkańcy średniowiecznych miast. Jak radzili sobie z tymi trudnościami? Wszystkiego
dowiecie się na naszej lekcji.
Sumerowie – wynalazcy cywilizacji
„Kiedy królestwo zeszło z nieba, królestwo było w Eridu”… i tak właśnie wszystko się
zaczęło. Najstarsze organizmy państwowe, najstarsze teksty pisane, najstarsi znani z imienia
władcy. Najstarsza cywilizacja! Jak odciskano klinowe znaki, jak drążono pierwsze kanały
irygacyjne, kto to był Gilgamesz? Odpowiedź na te pytania znajdziesz właśnie na tej lekcji!
Prawdziwe ZOO – bogowie starożytnego Egiptu
Mnogość bóstw, kultów i rytuałów w staroegipskich wierzeniach może nie jednemu zawrócić
w głowie. Mimo tego prowizorycznego chaosu wszystko opierało się solidnych podstawach i
kilku niezmiennych zasadach.
Jak być pięknym, czyli egipski salon urody
Pewnie każdy wie, że starożytni Egipcjanie nosili makijaż. Malowały się kobiety, mężczyźni
(!!!) a nawet dzieci. Jednak dbałość o higienę, perfekcyjnie wykonany makijaż czy
monstrualnej wielkości peruka to nie tylko wynik mody, ale również zapobieganie chorobom
czy nawet śmierci.
Mózg przez nos – przewodnik młodego balsamisty
Jak i dlaczego Egipcjanie robili mumie ? Odpowiedzi na te i inne pytania otrzymasz na
naszych zajęciach. Chętnych zapraszamy do sprawdzenia nabytej wiedzy w praktyce.
Mezopotamska kartkówka z matmy
Naucz się zapisywać cyfry pismem klinowym! Dowiedz się z jakimi zadaniami
rachunkowymi borykali się Twoi rówieśnicy kilka tysięcy lat temu! Rzuć okiem na
sumeryjską szkołę! Zostaniesz ,czy Wolisz własną?
Siedem cudów świata
Czy potraficie jednym tchem wymienić siedem cudów świata antycznego? Jeżeli macie jakieś
problemy to zapraszamy do nas. Na naszej lekcji dowiecie się również, dlaczego starożytni
uznali je za wyjątkowe.
Co zawdzięczamy Grekom i Rzymianom? Dziedzictwo Antyku dla początkujących.
Czy wiecie, gdzie wzięły swe początki: demokracja, teatr, igrzyska olimpijskie? Kto
wynalazł; cement i bary szybkiej obsługi? Jeśli nie, proponujemy Wam lekcję, podczas której
zapoznacie się z osiągnięciami starożytnych Greków i Rzymian.
Archeolog i jego praca
Praca prawdziwego archeologa może nie przypomina filmu o Indiana Jonsie. ale jest tak
samo fascynująca. Na naszej lekcji dowiesz się jak współczesna archeologia radzi sobie z
zagadkami z przeszłości.
IV dla LO
Czarownica, kat i inne „uroki” średniowiecza?

Tajemniczy świat średniowiecza od dawna fascynuje pasjonatów historii. Jeśli chcesz poznać
mroczniejszą stronę życia w średniowieczu, dowiedzieć się, kim naprawdę były czarownice,
jak wyglądały katowskie tortury oraz jakie złe moce siały postrach wśród mieszkańców miast
i wsi, przyjdź koniecznie na naszą lekcję.

Święte znaki wyryte w kamieniu, czyli egipskie hieroglify
Jeżeli chcesz przeżyć krótki kurs nauki egipskiego pisma zapraszamy do nas. Na naszych
zajęciach przekonasz się, że wcale "diabeł nie taki straszny." Zapewniamy, że pod koniec
spotkania będziesz pisał i czytał niczym egipski skryba.
„Mózg przez nos”, czyli przewodnik egipskiego balsamisty
Jak i dlaczego Egipcjanie robili mumie ? Odpowiedzi na te i inne pytania otrzymasz na
naszych zajęciach. Chętnych zapraszamy do sprawdzenia nabytej wiedzy w praktyce.
„Świadectwa walki – archeologia pola bitwy”
Archeologia to nie tylko odkrywanie prahistorii. Dziś archeolodzy próbują przywrócić pamięć
także o tych, którzy jeszcze niedawno walczyli za pokój. Odkrywają miejsca niemal
całkowicie zatarte i zapomniane. Znajdują też bezimienne szczątki żołnierzy poległych w
boju. Na zajęciach zaprezentujemy jakie metody archeologicznych badań terenowych
wykorzystują i jakie dzięki temu nasuwają się refleksje dotyczące badań wydarzeń i procesów
historycznych z niedawnej przeszłości.
„Archeologia średniowiecznych uciech”
Zabawa i rozrywka, to nie tylko domena dzisiejszych czasów. Z pozoru mroczne
średniowiecze również obfitowało w różnego rodzaju rozrywki. Jeśli chcesz usłyszeć o tych
najbardziej kontrowersyjnych uciechach, zapraszamy na lekcję do naszego muzeum.

