OFERTA EDUKACYJNA – SPICHLERZ „BŁĘKITNY BARANEK”

Zapraszamy uczniów klas I-III na spotkania muzealne do zabytkowego spichlerza „Błękitny
Baranek” przy ul. Chmielnej 53 w Gdańsku. Tematy zajęć w roku szkolnym 2015/2016:
Dzień z życia archeologa
Zapoznamy uczestników z zawodem archeologa – narzędziami jego pracy i zabytkami
archeologicznymi. Czeka nas także zabawa – stworzymy w niej własne karty zabytków!
W świecie muzealnych skarbów
Podczas zajęć przybliżymy takie pojęcia jak: muzeum, zabytek, ochrona zabytków.
Zwiedzimy wystawę „Gdańsk w świecie Hanzy”, zwracając szczególną uwagę na surowce,
z których dawniej wykonywano przedmioty. Omówimy także losy znalezionych przez
archeologów zabytków, na koniec zaś uzupełnimy karty pracy.
Jak żyło się w średniowiecznym Gdańsku?
Jesteście ciekawi jak żyło się w średniowiecznym Gdańsku? Jeśli tak – doskonale! W ramach
powyższych zajęć zwiedzimy uliczkę hanzeatycką (zrekonstruowana uliczka dawnego
Gdańska z końca XIV w.) ze szczególnym zwróceniem uwagi na stroje, naczynia i inne
przedmioty codziennego użytku ówczesnych gdańszczan oraz wykonywane przez nich
zawody. Uzupełnieniem zajęć będzie wypełnienie kart zadań.
Spotkanie ze średniowiecznym pielgrzymem
Podczas zajęć zapoznamy się z postacią średniowiecznego pątnika i trudami pielgrzymowania. Brzmi tajemniczo? Znakomicie! Dodatkowo obejrzymy wizerunki świętych na
różnych zabytkach oraz tzw. plakietki pielgrzymie. Zdobytą wiedzę sprawdzimy uzupełniając
karty zadań.
Mały Joachim w średniowiecznym Gdańsku
Na zajęciach zwiedzimy uliczkę hanzeatycką (zrekonstruowana uliczka dawnego Gdańska
z końca XIV w.) i poznamy codzienne życie dzieci – ich stroje, zabawy i zabawki. Tym
ostatnim, średniowiecznym i nowożytnym, przyjrzymy się szczególnie dokładnie.
Dopełnieniem zajęć będzie uzupełnienie kart zadań.
CO WARTO WIEDZIEĆ:
Terminy i godziny zajęć
Zajęcia prowadzone są od 1 września 2015 do 24 czerwca 2016 we wtorki, środy, czwartki
i piątki w godzinach od 9.30 do 14.00 (początek ostatniej lekcji).
Zajęcia trwają ok. 60 min.
Zgłoszenia na zajęcia
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie telefonicznie, pod numerem: (58) 320-31-88.
Zgłoszenia na zajęcia prosimy podawać 2 tygodnie 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:
 grupy do 20 osób – 40 zł (stała opłata edukacyjna) + 8 zł od każdego dziecka (ulgowy
bilet wstępu)
 grupy do 30 osób – 50 zł (stała opłata edukacyjna) + 8 zł od każdego dziecka (ulgowy
bilet wstępu)
Opiekunowie wchodzą bezpłatnie i są zobowiązani pozostawać z grupą przez cały czas
pobytu w Muzeum.
Liczba uczestników
W zajęciach może brać udział maksymalnie 30 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) 320-31-88
lub na adres: blekitnybaranek@archeologia.pl, m.jodczyk@archeologia.pl
Kontakt:
Spichlerz „Błękitny Baranek”
Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
ul. Chmielna 53, 80-748 Gdańsk
tel. (58) 320-31-88
blekitnybaranek@archeologia.pl, m.jodczyk@archeologia.pl

ZAPRASZAMY!
www.archeologia.pl

