TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH

Informacje aktualne o wystawach, spotkaniach, cenach biletów
pod nr tel. (87) 427 32 42 lub na stronie internetowej:
MUZEUM-WEGORZEWO.PL
Proponujemy także:
Wystawy czasowe
Ekspozycjom czasowym towarzyszą specjalne zajęcia z komisarzami wystaw,
kolekcjonerami, muzealnikami, artystami.
Wykłady monograficzne z cyklu „Studium wiedzy o regionie”
Spotkania z ciekawymi ludźmi, naukowcami, archeologami, etnografami, historykami –
raz w miesiącu, w czwartki, o godz. 16.30. Wstęp wolny.
Pokazy audiowizualne na terenie szkół
Wystawy, materiały ikonograficzne ze zbiorów Muzeum w formie prezentacji
multimedialnej.
Kalendarz rocznic regionalnych
Opracowanie rocznic do historii miasta, regionu, związanych z osobami znanymi i
zasłużonymi.
Biblioteka Muzealna
Ogólnodostępna, czynna od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do 16.00. Gromadzi i
udostępnia książki, czasopisma, widokówki, wycinki prasowe i dokumenty życia
społecznego z zakresu krajoznawstwa, archeologii, etnografii, historii, muzealnictwa.
Organizacja warsztatów, zajęć rękodzielniczych z zakresu:
ceramiki, tkactwa, kwiatów z bibuły, ozdób ze słomy i papieru, wypieku pierników,
wykonywania kartek świątecznych, malowania bombek szklanych oraz zdobienia pisanek,
ptaszków drewnianych. Materiały i narzędzia zapewnia organizator.
Chętnych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, po uprzednim
ustaleniu terminu. Koszt zajęć grupowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 13 zł od
osoby, indywidualnych 18 zł od osoby.
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Co do czego służyło 100 lat temu [lekcja na wystawie
Dar dla Muzeum].

–

Imiennicy Węgorzewskich Dębów Pamięci.

–

Spacer po Węgorzewie – najcenniejsze zabytki i
artefakty związane z patronem gimnazjum – pastorem
Georgiusem Andreasem Helwingiem.

–

SŚ

–

G



LEKCJE HISTORYCZNE

SP



grupa wiekowa*

P





UWAGI:
Zajęcia prowadzimy z grupami liczącymi do 30 osób.
Nie łączymy klas.
Opiekun ma obowiązek pozostać z grupą przez cały czas pobytu
w muzeum.
Zajęcia prosimy zamawiać z wyprzedzeniem – przynajmniej 2 tygodni przed
planowaną lekcją.
Tematy indywidualne prosimy zamawiać co najmniej 3 tygodnie przed lekcją.

















Jerzy Andrzej Helwing – rzecz o pastorze co zielniki
tworzył w Węgorzewie [klasy IV–VI szkoły
podstawowej].



–

Zabytki i ich ochrona [klasa IV szkoły podstawowej].



–

Wolni Polscy Żeglarze – Piotr i Mieczysław Ejsmont
[lekcja z prezentacją multimedialną].







Król Stanisław Leszczyński w Węgorzewie w latach
1734 i 1736 [lekcja z prezentacją multimedialną].





–

Herosi Września 1939 „Wizna 40:1” [lekcja z
prezentacją multimedialną, klasy IV–VI szkoły
podstawowej].









–

Dr Kurt Obitz – lekarz weterynarii, dziennikarz,
działacz mazurski [lekcja z prezentacją multimedialną].







Generał Hans Heinrich von Katte w XVIII–wiecznym
Węgoborku [lekcja z prezentacją multimedialną].







Pocztówki z Węgorzewa – co wiem o swoim mieście?
[lekcja z prezentacją multimedialną i warsztatami
plastycznymi]







Herb miasta – co wiem o swoim mieście? [lekcja z
prezentacją multimedialną i warsztatami plastycznymi]





* - P – przedszkole, SP – szkoła podstawowa, G – gimnazjum, SŚ – szkoły
średnie/ponadgimnazjalne
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Obrządek pogrzebowy na przestrzeni dziejów na
Mazurach [lekcja z prezentacją multimedialną].









–

„Archeologia od kuchni” – podstawy badań
archeologicznych [lekcja z prezentacją multimedialną i
prezentacją narzędzi oraz zabytków].



G





SP

G

Pradzieje Mazur [lekcja z prezentacją multimedialną].



LEKCJE ETNOGRAFICZNE

P

SP

–

grupa wiekowa*

SŚ

LEKCJE ARCHEOLOGICZNE I KRAJOZNAWCZE

P

grupa wiekowa*



–

Jak to ze lnem było [klasy I–III szkoły podstawowej].





–

Od ziarenka do bochenka [klasy I–III szkoły
podstawowej].





–

Obrzędowość okresu wiosennego i wielkanocnego.











Obrzędowość okresu zimowego i bożonarodzeniowego.



























–

Historyczno–archeologiczny spacer po Węgorzewie
[lekcja plenerowa].







–

Różnorodność etnograficzna Mazur.

–

Tajemnice Dużego Kościoła [lekcja plenerowa].









Historia zapisana w pisankach. Wierzenia i obrzędy
ludowe związane z pisankami.



Mazurskie podania ludowe w świetle stanowisk
archeologicznych i wydarzeń historycznych [lekcja z
prezentacją multimedialną].









Od Rusala do Jana. Sentymentalna podróż do
łemkowskiej przeszłości.









Gdy Marcinowa gęś po wodzie, będzie Boże Narodzenie
po lodzie… Ludowe przysłowia pogodowe.





Strach się bać? Opowieść o wierzeniowości Mazurów
[lekcja z prezentacją multimedialną].

–

Węgorzewo (Węgobork) na starych pocztówkach
[lekcja z prezentacją multimedialną].



–

Węgorzewo na Mazurach [lekcja z prezentacją
multimedialną; istnieje możliwość wcześniejszego
zamówienia innego miasta, np. Giżycko na Mazurach,
Olecko na Mazurach etc.].



–

Kim byłeś Mazurze? Wierzenia i kultura Mazurów
[lekcja z prezentacją multimedialną].



–

Różnorodność kulturowa Mazur [lekcja z prezentacją
multimedialną].

* - P – przedszkole, SP – szkoła podstawowa, G – gimnazjum, SŚ – szkoły
średnie/ponadgimnazjalne
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* - P – przedszkole, SP – szkoła podstawowa, G – gimnazjum, SŚ – szkoły
średnie/ponadgimnazjalne

Lekcje muzealne
 Odbywają się od poniedziałku do piątku, od godz. 9.00 do 15.00.
 Czas trwania lekcji waha się od 45 minut do 1,5 godz.
Zamawianie lekcji
 Telefonicznie
lub
osobiście
od
poniedziałku
do
piątku
– tel. (87) 427 32 42.
 Prosimy o precyzyjne podanie tematu lekcji, terminu, liczebności klasy,
telefonu do kontaktu, a także nazwiska nauczyciela/opiekuna.
 Przygotowujemy zajęcia pod indywidualne zamówienia.
Odpłatność za lekcje
 Klasa korzystając z lekcji muzealnej
wnosi opłatę „za lekcję”
w wysokości 4 zł od ucznia. Nauczyciele i opiekunowie nie płacą.
 Opłatę za lekcję wnosi się w dniu zajęć (wystawiamy rachunki).
 Za zajęcia na terenie szkoły dochodzi zwrot kosztów dojazdu pracownika
Muzeum.
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Muzeum Kultury Ludowej
W Wę gorzewie
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