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LEKCJE MUZEALNE
w Izbie Pamiątek Regionalnych

Zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone są
przez wykwaliﬁkowaną kadrę pracowników
Ząbkowickiego Centrum Kultury i Turystyki, podczas których
uczestnicy poznają historię naszego regionu i okolic.
Podczas zajęć uczniowie mają możliwość zbadać i dotknąć
przedmiotów historycznych oraz wykonać ciekawe zadania
z nimi związane. Są to zajęcia, które nie tylko uczą, ale i bawią.
W naszej ofercie mają państwo do wyboru
pięć tematów lekcji muzealnych.

ETNOGRAFIA
ŻYCIE I KULTURA
NA DAWNEJ WSI
Tematem zajęć jest kultura życia i pracy na dawnej wsi,
oraz zajęcia jakimi zajmowali się jej mieszkańcy.
Prowadzący pokazuje poszczególne przedmioty
i omawia ich rolę w procesie wysiewu, uprawy i zbioru zbóż.
Następnie prezentuje produkty, które można było z nich uzyskać.
Kolejny etap zajęć to przedstawienie całego procesu tworzenia
tkanin lnianych, od zasiania roślin do tkania koszuli.
Podczas tego etapu dzieci będą miały możliwość samodzielnie
wykonać poszczególne czynności z tym procesem związane
(np. międlenie włókien lnu, czesanie lnu, praca na kołowrotku).

KUCHNIA
ETYKIETA JEDZENIA
I PRACY W DOMU
Prezentacja różnego sprzętu gospodarstwa domowego używanego
w ubiegłym wieku oraz sposobu gospodyń domowych radzenia
sobie z praniem, sprzątaniem i przygotowywaniem posiłków.
Nasi słuchacze mają możliwość samodzielnego wykonania prania
kijankami, przez używanie różnego rodzaju tar i bali, aż do prania
w pralce wirnikowej „Frania”. Po uczestnictwie w procesie prania
i prasowania przechodzimy do pokazania ciężkiej pracy w kuchni
na przykładzie froterowania podłogi i zmierzenia się z tą trudną
i wymagająca czynnością.

MILITARIA
POSTAĆ RYCERZA
I JEGO ORĘŻE
Zdeﬁniowanie dziedziny, wyjaśnienie znaczenia rycerza, giermka
i pazia w okresie średniowiecza. Przedstawienie ekwipunku
i objaśnienie procesu pasowania na rycerza. Pokazania zbroi
wyjaśnienie jej wartości, jak funkcjonowała i z czego się składała.
Uczestnicy dostają do przymierzenia kolczugę. Dostają krążki
i kombinerki mając możliwość samodzielnego złożenia jej
fragmentu. Otrzymują karteczki z quizem dotyczącym broni,
mając rozróżnić do jakiej kategorii należy owy oręż. (Miotane np.
bola, białe np. miecz, drzewcowe np. halabarda, miotające np.
kusza).

PRL
DZIECIŃSTWO I MŁODOŚĆ
NASZYCH DZIADKÓW
Wyjaśnienie fenomenu PRL-u, jego ram czasowych oraz prezentacja
pomieszczenia w którym się znajduje. Prowadzący uruchamia
działające egzemplarze jak np. telewizor, radio, odkurzacz oraz
wyświetla fragment bajki puszczanej z projektora. Prezentacja
typowej półki sklepowej w PRL-owskim systemie (ocet, szary papier
toaletowy). Omówienie waluty PRL-u oraz kartek żywnościowych
i sposobu ich funkcjonowania.

KALIGRAFIA
SZTUKA PIŚMIENNICZA
W CZASACH ZAMIERZCHŁYCH
I DZIŚ
Prelekcja na temat różnego charakteru pisma oraz sztuki pisania
piórem . Prezentacja ekrytuaru oraz sposobu jego używania. Zajęcia
z uczestnikami polegające na odtworzeniu przez nich określonych
znaków, liter, słów lub zdań (np. pisanie gotykiem, cyfry rzymskie
i arabskie, japońskie pismo obrazkowe) oraz samodzielnym
zapoznaniem się ze sztuką władania piórem. Wyjaśnienie zasad
pisania na maszynie oraz prezentacja. Umożliwienie uczestnikom
samodzielnej pracy na maszynie.
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Atrakcje turystyczne czynne są codziennie
w godz. od 9:30 do 17:30
Cennik i szczegóły zwiedzania
www.zckit.pl/zwiedzanie
Bilety grupowe dostępne tylko
po wcześniejszej rezerwacji.
Aktualna baza gastronomiczna i noclegowa
www.zckit.pl/baza-noclegowa-gastronomiczna
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