OFERTA EDUKACYJNA – DOM PRZYRODNIKÓW

Zapraszamy zorganizowane grupy uczniów z klas I-III szkół podstawowych na zajęcia
muzealne, które znakomicie rozszerzają standardowy program nauczania. Obejmują one
zakres tematyczny od najdawniejszych dziejów ludzkości po historię XVII-wiecznego
Gdańska. Podczas spotkań dzieci mają możliwość zapoznania się z oryginalnymi zabytkami
archeologicznymi.
Historia jednego garnka
Temat wprowadzający do archeologii, w trakcie którego wyjaśnimy: czym zajmuje się
archeologia i kto to jest archeolog? Zaprezentujemy aspekty życia codziennego ludzi
prahistorycznych (polowania, wytwarzanie kamiennych i krzemiennych narzędzi, wyrób
i przeznaczenie naczyń ceramicznych). W uzupełnieniu lekcji – ulepimy z plasteliny naczynie
najstarszą techniką.
Kto mieszkał w dawnym Gdańsku
Omówienie legendarnych początków miasta. Przedstawienie postaci Świętego Wojciecha na
tle tysiącletniej historii Gdańska. Za pomocą oryginalnych zabytków zaprezentujemy
różnorodne dziedziny życia codziennego mieszkańców grodu (kowal, garbarz, szewc itp.).
Lekcję mogą zakończyć zajęcia plastyczne – rysowanie.
Tajemnice bursztynu
Omówimy powstanie i właściwości bursztynu – legendy i fakty. Przedstawimy bursztyn jako
element świata natury (inkluzje) i świata kultury (amulety, handel). Na zakończenie spotkania
– rysowanie lub wycinanki.
Odkrywamy pradawną Afrykę
Zapoznanie z życiem na pustyni i krajobrazem afrykańskim oraz kulturą dawnego Sudanu.
Prezentacja odkryć archeologicznych m.in. rytów naskalnych, z badań gdańskich archeologów
w Sudanie. W uzupełnieniu lekcji – warsztaty: tworzenie własnych rytów.
Skarby ukryte w ziemi
Wyjaśnimy czym jest dziedzictwo archeologiczne i dlaczego należy je chronić?
Zaprezentujemy przykłady najnowszych odkryć archeologicznych z Pomorza. Omówimy
również sposób postępowania z przypadkowym znaleziskiem. Na zakończenie lekcji – quiz
lub szkolenie małych odkrywców.
CO WARTO WIEDZIEĆ:

Terminy i godziny zajęć
Zajęcia prowadzone są w ciągu roku szkolnego od wtorku do piątku, w godzinach od 9.00
do 14.30 (początek ostatniej lekcji).
Zajęcia trwają ok. 60 min.
Zgłoszenia na zajęcia
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie telefonicznie, pod numerem: (58) 322-21-54.
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 – 30 zł (opłata edukacyjna)

grupy do 30 osób – 40 zł (opłata edukacyjna)
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) 322-21-54
lub na adres: j.freza@archeologia.pl
Kontakt
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Dom Przyrodników
ul. Mariackiej 25/26, 80-958 Gdańsku
tel. centr. (58) 322-21-00, (58) 322-21-54
j.freza@archeologia.pl

ZAPRASZAMY!
www.archeologia.pl

