OFERTA EDUKACYJNA – DOM PRZYRODNIKÓW

Zapraszamy grupy szkolne na zajęcia muzealne, które znakomicie wzbogacają standardowy
program nauczania. Obejmują one zakres tematyczny od najdawniejszych dziejów ludzkości
po historię XVII-wiecznego Gdańska. Podczas spotkań uczestnicy mają możliwość
zapoznania się z oryginalnymi zabytkami archeologicznymi.
Podróż w dawne czasy
Wyjaśnimy różnice i podobieństwa między historią a archeologią. Omówimy rodzaje źródeł
oraz poszczególne epoki: kamienia, brązu i żelaza. Zapoznamy się z wierzeniami i zwyczajami pogrzebowymi dawnych społeczeństw.
Na bursztynowym szlaku
Zaprezentujemy przyrodnicze i historyczne aspekty bursztynu, jak również szlaki
bursztynowe łączące Bałtyk z Morzem Śródziemnym od epoki brązu, poprzez kontakty
z Rzymianami, aż do średniowiecza. Omówimy zagadnienia handlu wymiennego i tzw.
importów.
Życie codzienne w początkach państwa polskiego
Wyjaśnimy kim są Słowianie? Co to jest ród, plemię czy gospodź? Jak żyli i umierali władcy,
wojowie i rzemieślnicy?
Świat magii dawnych Słowian
Temat ukazuje wierzenia i obrzędy Słowian: kult przyrody, kult przodków. Omawia
zagadnienia przenikania się wierzeń pogańskich i religii chrześcijańskiej.
Tajniki pracy archeologa
Przedstawimy specyfikę ratowniczych badań terenowych. Przybliżymy różne metody pracy
i sporządzania dokumentacji (np. rysunkowej, fotograficznej). Pokażemy jaką drogę pokonuje
zabytek od momentu odkrycia aż do umieszczenia go na ekspozycji.
Życie i śmierć w średniowiecznym Gdańsku
Omówimy początki i rozwój miasta oraz warunki życia jego mieszkańców na podstawie
wyników badań archeologicznych prowadzonych na terenie historycznego Gdańska.
Skarby sprzed wieków
Celem spotkania jest wyjaśnienie na czym polega ochrona zabytków archeologicznych
w Polsce a także kształtowanie świadomości w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego.
Przedstawimy rodzaje stanowisk archeologicznych i ich przykłady z terenu Pomorza.
Archeolog bez łopaty
Temat prezentuje najnowsze, nieinwazyjne metody badawcze w archeologii (m.in. metody
geofizyczne czy rozpoznanie z powietrza) i ich szerokie zastosowanie we współczesnym
świecie.

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

