OFERTA EDUKACYJNA – GRODZISKO W SOPOCIE
Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku zaprasza grupy zorganizowane do zwiedzania
urokliwego Grodziska w Sopocie, znajdującego się pod adresem ul. Haffnera 63. W ofercie mamy
zwiedzanie połączone z nauką np. strzelania z łuku czy warsztatami – do wyboru według
przedstawionych wariantów, wyjazdowe lekcje do szkół i innych placówek kulturalno-oświatowych,
jak również lekcje muzealne prowadzone na terenie skansenu.
NOWA OFERTA – LEKCJE MUZEALNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Od 1 lutego 2017 roku zapraszamy grupy zorganizowane na lekcje muzealne, prowadzone od wtorku
do piątku w godzinach pracy skansenu. Tematy lekcji:
Człowiek epoki kamienia – prymitywny dzikus czy mistrz sztuki przetrwania
Uczestnicy lekcji poznają specyfikę życia ludzi epoki kamienia w oparciu o znaleziska z terenu
Europy (w tym także z lokalnych stanowisk archeologicznych). Omówione zostaną surowce używane
przez człowieka do produkcji narzędzi, sposoby pozyskiwania pożywienia oraz wynalazki ułatwiające
życie ówczesnym mieszkańcom Europy. Celem lekcji jest ukazanie wielu płaszczyzn życia człowieka
w najdawniejszych czasach, a także obalenie swoistego mitu „prymitywnego jaskiniowca”, który
jeszcze często funkcjonuje w kontekście społeczności żyjących w epoce kamienia. Lekcja połączona
jest z prezentacją replik narzędzi używanych w epoce kamienia
Rzemiosło w wiekach dawnych – garncarstwo
Przedstawienie historii garncarstwa od najstarszych dziejów do współczesności. W czasie spotkania
zaprezentujemy różnorodne techniki wykonania naczyń ceramicznych, narzędzia oraz sposoby
i techniki zdobnicze. Omówione zostaną różne sposoby wypału ceramiki oraz rodzaje pieców
garncarskich. Lekcję uzupełni prezentacja multimedialna.
Rzemiosło wojenne Słowian i wikingów
We wczesnym średniowieczu Słowianie i wikingowie dominowali w rejonie Morza Bałtyckiego. Ze
względu na łupieżczy charakter wypraw wikingów często dochodziło do zbrojnych konfrontacji.
W ramach lekcji poruszone zostanie zagadnienie wczesnośredniowiecznej sztuki walki połączone
z prezentacją uzbrojenia.
Trudne początki państwa polskiego
Ponad tysiąc lat temu zaczęło tworzyć się państwo polskie. Był to czas zmian politycznych,
gospodarczych i religijnych na ziemiach polskich. Posiadamy skąpe źródła historyczne dotyczące tego
okresu, ale za to bogate dane archeologiczne, które w znacznym stopniu przybliżają nam wydarzenia
sprzed wieków. Lekcja oparta będzie na prezentacji multimedialnej.
CO WARTO WIEDZIEĆ:
Terminy i godziny zajęć
Zajęcia prowadzone są od wtorku do piątku w godzinach pracy skansenu. Zajęcia trwają ok. 45 min.
Miejsce
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Oddział Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63
Zgłoszenia na zajęcia
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie telefonicznie, pod numerem: (58) 340-66-00.
Zgłoszenia na zajęcia prosimy podawać z tygodniowym wyprzedzeniem przed planowaną wizytą wraz
z tematem zajęć, liczbą uczestników, klasą, nazwiskiem nauczyciela i telefonem kontaktowym do
niego, mile widziany adres e-mail do dalszego kontaktu.
Koszt zajęć:
6zł od uczestnika. Opiekunowie wchodzą bezpłatnie i są zobowiązani pozostawać z grupą przez cały
czas pobytu w Muzeum.

Liczba uczestników
W zajęciach może uczestniczyć minimalnie 5 osób, maksymalnie 40 osób.
Informacje dodatkowe
W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Prosimy
o punktualne przychodzenie na zajęcia – grupa spóźniona ponad 15 minut może nie zostać przyjęta!
Wszelkie inne dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 340-66-00 lub pisząc
na adres: grodzisko@archeologia.pl
WARIANTY ZWIEDZANIA
Zwiedzanie Grodziska przewidziane dla szkolnych grup zorganizowanych odbywa się według jednego
z wariantów do wyboru.
Koszt takiego zwiedzania, w zależności od wybranego wariantu, wynosi od 6 zł do 17 zł od osoby.
Wariant I
Czas trwania – max 60 min. Koszt – 6 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum
na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Wariant II
Czas trwania – max 120 minut. Koszt – 10 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum
na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Dodatkowo czeka nas nauka strzelania z łuku lub rzucania oszczepem (do ustalenia przy zamawianiu),
a także ognisko i pieczenie kiełbasek (zorganizowanych we własnym zakresie).
Wariant III
Czas trwania – max 150 minut. Koszt – 12 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum
na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Dodatkowo czeka nas nauka strzelania z łuku lub rzucania oszczepem (do ustalenia przy zamawianiu),
ognisko i pieczenie kiełbasek (zorganizowanych we własnym zakresie), a także 2 zabawy do wyboru
(dobór zabaw uzależniony od wieku i ilości uczestników). Zabawy, z których możemy wybierać to:
bieg wojownika, rzut podkową, przeciąganie liny, lub pogoń za lisem.
Wariant IV
Czas trwania – max 150 minut. Koszt – 15 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum
na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Dodatkowo czekają nas warsztaty z garncarstwa lub myślistwa epoki kamienia (do ustalenia przy
zamawianiu).
Wariant V
Czas trwania – max 180 minut. Koszt – 17 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum
na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Dodatkowo czeka nas nauka strzelania z łuku lub rzucania oszczepem (do ustalenia przy zamawianiu),
ognisko i pieczenie kiełbasek (zorganizowanych we własnym zakresie) oraz warsztaty z garncarstwa
lub myślistwa epoki kamienia (do ustalenia przy zamawianiu).

CO WARTO WIEDZIEĆ!
Zgłoszenia na spotkania
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie - tel. (58) 340-66-00.
Zgłoszenia prosimy dokonywać z tygodniowym wyprzedzeniem przed planowaną wizytą. Przy
zgłoszeniu należy podać wybrany wariant, liczbę i wiek uczestników, nazwisko nauczyciela i telefon
kontaktowy do niego.
W razie niepogody...
Z uwagi na specyfikę obiektu (muzeum na wolnym powietrzu) zastrzegamy sobie możliwość zmiany
programu edukacyjnego w zależności od warunków pogodowych.
Co należy ze sobą zabrać?
W ramach ogniska nie zapewniamy sztućców i talerzyków!
Ilość uczestników
W zajęciach może brać udział maksymalnie 30 osób.
Minimalny dolny próg wiekowy
Oferta skierowana jest do dzieci w wieku co najmniej 5 lat.
Informacje dodatkowe
W przypadku rezygnacji z zamówionego spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Opiekunowie wchodzą bezpłatnie, ale mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu
w Muzeum. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia.
OFERTA LEKCJI WYJAZDOWYCH
W programie edukacyjnym Grodziska znajdziemy także ofertę dotyczącą, tzw. lekcji wyjazdowych.
Obejmuje ona dwa spotkania do wyboru:
Od kamienia do żelaza
Jest to wykład połączony z prezentacją i warsztatami. Na spotkaniu zetkniemy się z takimi
zagadnieniami jak: typ gospodarki, wynalazki epoki kamienia, typy osiedli, początki użycia metali,
prezentacje technik obróbki krzemienia, narzędzia łowieckie, narzędzia pierwszych rolników.
Życie w średniowiecznym grodzie
To wykład połączony z prezentacją. Poruszone zostaną takie zagadnienia jak: typ gospodarki,
rzemiosła, formy osadnictwa, prezentacja uzbrojenia, ceramiki i narzędzi. Ewentualnie pojawią się
także warsztaty garncarskie.
Wszelkie inne dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer: (58) 340-66-00
Kontakt
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Grodzisko w Sopocie
ul. Haffnera 63
tel. (58) 340-66-00
grodzisko@archeologia.pl
www.archeologia.pl
ZAPRASZAMY!

