15 lutego 2017

Szkoły podstawowe

OFERTA SPECJALNA „W PODRÓŻY”
Zajęcia edukacyjne nawiązujące do czasowej wystawy prezentowanej obecnie w Muzeum
Czartoryskich w Puławach. Proponujemy zarówno formę warsztatów jak i lekcji muzealnych:
LEKCJE MUZEALNE
Zajęcia trwają około godziny.
Opłata za jedno spotkanie wynosi 100 zł (do ceny zajęć należy doliczyć cenę biletów).

Grand Tour
Na wzór dawnych Grand Tour wybierzemy się w wyprawę inspirującą i poszerzającą horyzonty.
Przybliżmy postać puławskiej podróżniczki, którą była Izabela Czartoryska. Opowiemy o dawnych
podróżach. Uczestnicy poznają nasze muzeum i eksponaty w nim się znajdujące, ale również czekać
będą na nich liczne zagadki i zadania do wykonania, w wyniku których stworzą mapę puławskiego
parku.
Z Księżną Izabelą dookoła świata
Wspólnie udamy się w niezwykłą podróż po świecie śladami Księżnej Izabeli Czartoryskiej, a

dokładniej pamiątek przez nią zgromadzonych. Poznamy nie tylko egzotyczne miejsca, ale też
niezwykłych ludzi i ich historię. Zapraszamy do wspólnej wędrówki.

WARSZTATY
Zajęcia trwają około 1,5 godziny.
Opłata za jedno spotkanie wynosi 250 zł.

Pisać jak XVIII wieczny podróżnik
Co to jest Kaligrafia, skryptoria? Jaką czcionką dawni podróżnicy pisali swoje dzienniki? Oraz jakie
kolory były niegdyś warte fortunę. Uczestnicy warsztatów będą odróżniać niebieski od ultramaryny,
poznają nazwy, kody i numery kolorów. Nie zabraknie również praktyki – kaligrafowania i tworzenia
własnych ozdobnych kart
Podróże ze smakiem
Która przyprawa jest najstarsza, a która najdroższa? O pieprzu, wanilii, cynamonie, kardamonie,
gałce muszkatołowej i innych przyprawach. Historia przypraw to historia pełna zwrotów akcji i
intryg, z wielkimi pieniędzmi w tle. Podróżnicy porzucali swoje dotychczasowe życie i zwabieni
zapachem przypraw, sławy i fortuny ruszali w świat. Podczas warsztatów uczestnicy poznają
przyprawy przywożone przez XVIII podróżników, będą mogli poznać ich zapach i smak, dotknąć i
posmakować, wykonają również samodzielnie saszetki zapachowe.
Herbaciane podróże
Herbata. Cudowny napar, który, obok kawy towarzyszy każdej kulturze i znajdziemy go wszędzie na
świecie. Jej parzenie jest ważnym rytuałem. Ze względu na wysoką cenę napój ten pity był jedynie na
dworze królewskim, dworach magnackich oraz bogatej szlachty i mieszczan. Podczas warsztatów
wyruszmy w podróż po świecie szlakiem herbaty! Naszym przewodnikiem będzie nos i podniebienie.
Powąchamy, posmakujemy i dotkniemy herbacianych liści. Skosztujemy kilku rodzajów, specjalnie
przygotowanych dla uczestników herbat z oryginalnych naczyń. Na koniec wykonamy własne
mieszanki herbat, które uczestnicy będą mogli zabrać ze sobą.
Pamiątka z podróży
Jakie pamiątki z odwiedzanych miejsc lub zdobywanych górskich szczytów przywozili ze sobą dawni
podróżnicy? Co to były nabijki oraz laski pamiątkowe? Do jakich miejsc najchętniej podróżowano i w
co pakowano swoje bagaże? Jak właściwie należało opakować „białe złoto”? Na te i wiele innych
ciekawych pytań udzielimy odpowiedzi. Współcześnie zakup pamiątkowego magnesu to dla
niektórych obowiązkowy punkt wyjazdu, bez którego podróż jest niepełna. Dlatego wszyscy
odwiedzający nas warsztatowicze wykonają swój magnes na pamiątkę wizyty w naszym muzeum.

Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób.
W zajęciach może uczestniczyć tylko jedna klasa szkolna lub grupa przedszkolna. Prosimy nie
łączyć grup.

Rezerwacji zajęć można dokonać:
telefonicznie: 503 902 480
e-mailem: edukacja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
Prosimy o zgłaszanie grup najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą. Ważne są jedynie
potwierdzone rezerwacje. Prosimy o wcześniejszą informację w przypadku rezygnacji.

LEKCJE MUZEALNE
Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób.
W zajęciach może uczestniczyć tylko jedna klasa szkolna lub grupa przedszkolna. Prosimy nie
łączyć grup.
Zajęcia trwają około godziny.
Opłata za jedno spotkanie wynosi 100 zł (do ceny zajęć należy doliczyć cenę biletów).

Rezerwacji zajęć można dokonać:
telefonicznie: 503 902 480
e-mailem: edukacja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl

Prosimy o zgłaszanie grup najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą. Ważne są jedynie
potwierdzone rezerwacje. Prosimy o wcześniejszą informację w przypadku rezygnacji.

TEMATY ZAJĘĆ
KLASY I-III
Moja pierwsza wizyta w muzeum
Muzeum nie jest straszne ani nudne! Zajęcia skierowane do dzieci, które dopiero rozpoczynają swoją
przygodę ze zwiedzaniem muzeum. Wyjaśnimy czym są eksponaty, zabytki. Czy każdy obraz jest
dziełem sztuki? Jak się obchodzić z eksponatami i jak o nie dbać. Do czego potrzebne są w muzeum
rękawiczki i lupa. Dzieci dowiedzą się kto pracuje w muzeum i jak wygląda dzień pracy muzealnika.
Będziemy mówić o kolekcjach, wystawach i białych krukach.
Detektywi muzealni na tropie
Jakie tajemnice kryją się w salach muzealnych? Na to pytanie mogą odpowiedzieć jedynie detektywi
muzealni. Zapraszamy wszystkich do super zabawy! Będą szyfry, zagadki, wskazówki, które
doprowadzą do odkrycia muzealnych tajemnic.
Poznajemy rodzinę XX. Czartoryskich
Kim była Izabela Czartoryska, jak nazywała się najpiękniejsza córka Czartoryskich, dla kogo został
wybudowany pałac Marynki? Czy książę Adam Kazimierz lubił żarty i w co bawili się mały książę

Adam Jerzy i Konstanty? Będzie wesoło, ciekawie i kolorowo.
Moje miasto, mój region
Czy znam swoje miasto i jego historię? Historia Puław, godło, herb, historia puławskiego pałacu –
rodzina Lubomirskich, Sieniawskich i Czartoryskich. Legendy puławskie i regionalne. Znane i
lubiane osoby z naszego miasta
Łyżka i widelec, dygnięcie i ukłon – tajemniczy savoir vivre
Jak zachować się w gościach, a jak gdy sami jesteśmy gospodarzami, kto kogo przepuszcza w
drzwiach, czy wypada jeść kurczaka widelcem oraz co zrobić z serwetkę przy talerzu? Sprawdzimy
czy XVIII wieczne zasady mają swoje zastosowanie obecnie.

KLASY IV-VIII
Pierwsze polskie muzeum
Gdzie powstało pierwsze polskie muzeum, jak do tego doszło i kto tego dokonał? Jakie eksponaty
można było w nim zobaczyć? Który z przedmiotów był najcenniejszy? Kto był „kustoszem” tego
muzeum? Zajęcia w sposób kompleksowy wyjaśniają genezę powstania w Puławach pierwszego
polskiego muzeum oraz przybliżają postać księżnej Izabeli Czartoryskiej i jej dokonania.
Poznajemy rodzinę XX. Czartoryskich
Ród Książąt Czartoryskich związanych z Puławami to nie tylko Księżna Izabela Czartoryska – to także
jej mąż Adam Kazimierz, dzieci, wnuki. Kim byli, czego dokonali, czym zasłynęli?
Detektywi muzealni na tropie
Jakie tajemnice kryją się w salach muzealnych? Na to pytanie mogą odpowiedzieć jedynie detektywi
muzealni. Zapraszamy wszystkich do super zabawy! Będą szyfry, zagadki, wskazówki, które
doprowadzą do odkrycia muzealnych tajemnic.
Puławy przełomu XVIII i XIX wieku
Jak wyglądało życie w Puławach na przełomie XVIII i XIX wieku – będziemy mówić o zwyczajach,
zachowaniu, strojach, zabawach, ale też o ludziach – tych mniej i bardziej znanych, którzy bywali na
dworze puławskim.

WARSZTATY
Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób. Zajęcia trwają 1,5 godziny.
Opłata za jedno spotkanie wynosi 250 zł .

Rezerwacji zajęć można dokonać:
telefonicznie: 503 902 480
e-mailem: edukacja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl

Prosimy o zgłaszanie grup najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą. Ważne są jedynie
potwierdzone rezerwacje. Prosimy o wcześniejszą informację w przypadku rezygnacji.

TEMATY ZAJĘĆ
KLASY I-III
Czy księżniczki i rycerze istnieli naprawdę
Jaka jest różnica między księżniczką a królewną? Jak giermek przemieniał się w rycerza? Co z tym
wspólnego miała rodzina Czartoryskich, herb Pogoń Litewska i Zawisza Czarny. Odpowiemy na te
pytania i spróbujemy również odnaleźć legendarne pół ławy.
Tajemnice herbów
Czy każdy z nas może mieć swój indywidualny herb? Jak najbardziej! Jednak by stworzyć swój herb,
musimy znać zasady jego powstawania. Te zajęcia nam w tym pomogą! Dowiemy się skąd wzięły się
herby, z jakich elementów się składają i co oznaczają. Poznamy ciekawe legendy herbowe i historie

związane z zwołaniami rodowymi. Każdy z uczestników zajęć stworzy swój herb, wymyśli zawołanie i
legendę.
Sprawdź kto był pradziadkiem dziadka
Krewny czy powinowaty, linia po mieczu czy po kądzieli? Kto był protoplastą mojej rodziny? Zajęcia
przybliżają temat genealogii i badania własnych korzeni. Sprawdzimy skąd pochodzą nazwiska, gdzie
szukać źródeł i jak je odczytywać. Poznamy różne sposoby tworzenia drzewa genealogicznego oraz
stworzymy własne.
Po co lakowano listy?
Co zrobić, by nasz list nie wpadł w niepowołane ręce, jak go zabezpieczyć? Dziś mamy na to różne
sposoby, ale dawniej było inaczej. Dlatego tak ważne były lak i pieczęć. Sprawdzimy kto mógł mieć
swoją pieczęć, czym jest lak i jak go stosowano. Co oznaczało, że pieczęć została przełamana i jakie
były tego konsekwencje. Przyjrzymy się bliżej listom, papeteriom, przyborom do pisania. Spróbujemy
swoich sił w sztuce pięknego pisania, zapieczętujemy i zabezpieczymy list XVIII wiecznym sposobem.
Z wizytą u Księżnej Izabeli Czartoryskiej
Jak wyglądał pałac w czasie, gdy mieszkała tu Księżna Izabela? Jak bardzo się zmienił? W trakcie
zajęć poznamy odpowiedzi na te pytania i na wiele innych. W oparciu o zdobytą wiedzę wspólnie
zaprojektujemy i wykonamy makietę komnaty, w której mogła mieszkać Pani na Puławach.

KLASY IV-VIII
Tajniki powstawania wystaw muzealnych
Jak stworzyć wystawę muzealną od podstaw? Kto i jak dobiera eksponaty, kto zajmuje się
stworzeniem scenariusza, aranżacją przestrzeni wystawienniczej, promocją? Kim jest kurator
wystawy i co należy do jego obowiązków? Zapraszamy do wspólnej zabawy i wejścia w świat
muzealników, by stworzyć własną wystawę, którą zaprezentujemy na wernisażu.
Białe złoto
„Białe złoto” czyli porcelana. W trakcie zajęć zgłębimy wszystkie tajemnice tej niezwykle cennej
masy ceramicznej. Poznamy najbardziej znane manufaktury porcelanowe na świecie, dowiemy się
dlaczego porcelana nie traci na wartości, przyjrzymy się ponadczasowym wzorom i kształtom
przedmiotów wykonanych z porcelany. Spróbujemy również swoich sił w zdobieniu porcelany.
Władca wiecznego pióra
Kaligrafia – czyli sztuka pięknego pisania, przeżywa ostatnio renesans. W trakcie zajęć sprawdzimy,
czy kaligrafia ma nadal zastosowanie, ale również „cofniemy się w czasie” i poznamy pierwsze kroje
pisma, dowiemy się czym były skryptoria. Przyjrzymy się bliżej układowi tekstu, wyjaśnimy czym są
kapitaliki, a czym wersaliki. Co oznacza literka „I” we współczesnych edytorach tekstu oraz jakiego
typu odręcznego pisma używamy wszyscy. Nie zabraknie praktyki – kaligrafowania i tworzenia
własnych inicjałów, a także wykorzystania tych umiejętności w tworzeniu ozdobnych kart.

Tajemnice herbów
Tarcza, godło, klejnot, tynktury, figury zaszczytne i uszczerbione, blazonowanie – to tylko przykłady
pojęć związanych z heraldyką. W trakcie zajęć uczestnicy zostaną wprowadzeni w świat tej niezwykle
ciekawej nauki, poznają wszystkie zasady tworzenia herbów, a także wprowadzą zdobytą wiedzę w
czyn i stworzą swój osobisty herb.
Genealogia – czyli czy znasz swoich przodków
Rodziny, rody, ich pochodzenie, historia oraz wzajemne relacje – badaniem tych stref zajmuje się
nauka zwana genealogią. W trakcie warsztatów poszukamy źródeł, z których można czerpać wiedzę
o naszych przodkach. Nauczymy się źródła te odczytywać i wykorzystywać je do stworzenia
podstawowego narzędzia badań – czyli drzewa genealogicznego.

