
 

22.01 - 2.02.2018,   godz. 11.00-13.00 
 

PROGRAM 

Tydzień               22-26.01.2018 r. 
22.I.2018 r. 
(poniedziałek) 

1. Zajęcia rękodzielnicze – zabawki z włóczki. 
2. Gdzie dawniej trzymano odzież, czyli o sprzętach schówkowych. Prowadzi Ewa Białecka. 
Uczestnicy będą mieli możliwość obejrzenia skrzyń oraz ich zawartości. Lekcję wzbogaci 
prezentacja multimedialna. 

23.I.2018 r. 
(wtorek) 

1. Zajęcia rękodzielnicze – tkactwo. 
2. Czym chata bogata, czyli o gościnności w różnych kulturach – prowadzi Roksana Butrym. 
Lekcja prezentująca zwyczaje związane z przyjmowaniem gości w różnych zakątkach świata. 
Zwyczaje magiczne, żywieniowe etc. 

24.I.2018 r. 
(środa) 

1. Zajęcia rękodzielnicze – ceramika.  
2. Afryka Kazika – prowadzi Ewa Białecka. Podczas lekcji zostanie przedstawiona postać 
polskiego podróżnika Kazimierza Nowaka oraz jego podróż przez Afrykę. Uczestniczy poznają 
przygody Polaka oraz dowiedzą się podstawowych informacji na temat kontynentu. Wspólnie 
zostanie stworzona mapa wyprawy. 

25.I.2018 r. 
(czwartek) 

1. Zajęcia rękodzielnicze – wycinanka ludowa. 
2. Burczybasy, mazanki, dudy, czyli o instrumentach na polskiej wsi – prowadzi Roksana 
Butrym. Lekcja prezentująca tradycyjne instrumenty ludowe z kręgu kultury wsi polskiej. 

26.I.2018 r. 
(piątek) 

1. Zajęcia rękodzielnicze – biżuteria z materiałów naturalnych. 
2. „Poszedł Marek na jarmarek...”, czyli gdzie kupowano, kiedy nie było galerii handlowych – 
prowadzi Roksana Butrym. Lekcja prezentująca temat dawnych jarmarków – częstotliwość ich 
organizowania, miejsca, czas, sprzedawane produkty, zwyczaje związane z targowaniem się, 
wymianą handlową etc. 

 

Tydzień               29.01 - 2.02.2018 r. 
29.I.2018 r. 
(poniedziałek) 

1. Zajęcia rękodzielnicze – malowanie zabawki drewnianej.  
2. Maglowanie czyli podróż w czasie z przywołaniem obrazu życia codziennego na dawnej wsi 
– na przykładzie drewnianych zabytkowych magli i starych żelazek. Prowadzi Krystyna Jarosz. 

30.I.2018 r. 
(wtorek) 

1. Zajęcia rękodzielnicze – bałwanek ze skarpety. 
2. „Historyczna podróż na Kresy…” i warsztaty kulinarne. Projekcja filmu pt. „Polacy z 
Wileńszczyzny” i  kresowe desery. Prowadzi Krystyna Jarosz. 

31.I.2018 r. 
(środa) 

1. Zajęcia rękodzielnicze – etui z filcu. 
2. Prawie wszystko o monetach – prowadzi Jerzy Łapo. Prezentacja multimedialna o historii 
pieniądza, prezentacja monet ze zbiorów Muzeum, projektowanie węgorzewskiej monety. 

1.II.2018 r. 
(czwartek) 

1. Zajęcia rękodzielnicze – pudełko na drobiazgi. 
2. „W kuchni pod latańcem” – dawne kulinaria mazurskie – prowadzi Jerzy Łapo. Prezentacja 
multimedialna obrazująca dzieje kulinariów na Mazurach od czasów najdawniejszych oraz 
sposoby ich przyrządzania. Węgorzewskie smakołyki – zabawa w zestawienie mazurskiego 
menu. 

2.II.2018 r. 
(piątek) 

1. Zajęcia rękodzielnicze – zdobienie notesów. 
2 Puszczamy bąka – dawne i współczesne zabawki wirujące – prowadzi Jerzy Łapo. Prezentacja 
multimedialna ukazująca bąki w różnych kręgach kulturowych. Demonstracja różnych zabawek 
wirujących, w tym replik z późnego średniowiecza. Warsztaty – budowa bąka „z niczego” i nauka 
puszczania bąka. 

 


