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Spotkanie z archeologią. Dlaczego człowiek nigdy nie spotkał się oko w oko z dinozaurem? Dlaczego
ludzie żyli nie tylko w epoce kamienia, ale i epoce brązu czy żelaza. Skąd ten podział? Jak sobie radzili
bez zapałek przy rozpalaniu ognisk? Dlaczego nie pozostawili po sobie plastikowych śmieci? Gdzie
archeolodzy znajdują zabytki? Na te wszystkie pytania odpowiemy podczas zajęć pokazując wybrane
artefakty i ich kopie. Opowiemy o archeologii jako nauce oraz różnicach między archeologią a historią.
W drugiej części dzieci wykonają naczynie/figurkę z gliny lub paciorki z modeliny (stylizowany na wzór
dawnych szklanych znalezisk).
Przedszkole 4-6 lat, Szkoła Podstawowa kl. 1-8.
Legendy Pabianic. Jaka jest różnica między legendą, mitem a bajką? Jakie znasz legendy pabianickie?
Słyszałeś o klątwie kanoników, skarbach żołnierzy napoleońskich czy kradzieży pieczęci? Jeśli
nie to te zajęcia opowiedzą Ci na te i inne historie z naszego regionu.
Spotkanie ma formę gry, podczas której uczestnicy spacerując po dworze kapituły krakowskiej (piwnica,
parter, piętro) szukając punktów z opisem legend. Zapoznają się z dawnymi opowieściami dotyczącymi
Pabianic. Przy każdej z nich rozwiązują zadanie (np. puzzle, zadanie arytmetyczne, odnalezienie
właściwego obrazu na wystawie i inne).
Szkoła Podstawowa kl. 2-8.
Muzeum Miasta Pabianic. O nas dla Was, czyli dlaczego i po co jesteśmy. Zajęcia wyjaśnią rolę i funkcje
spełniane przez muzeum. Opowiemy o początkach pabianickiej placówki, podziale na działy,
różnorodności przechowywanych zabytków oraz sposobie ich inwentaryzacji i przechowywania. Podczas
spotkania pokażemy wybrane zabytki z naszych magazynów oraz przespacerujemy się po wybranych
wystawach obrazujących różnorodność pabianickich zbiorów.
Przedszkole 4-6 lat, Szkoła Podstawowa kl. 1-8, Szkoła Średnia.
Poznaj Dwór. Podczas spaceru (piwnica, parter, piętro) uczestnicy poznają historię i wnętrza tego XVIwiecznego, najstarszego w mieście budynku. Powiemy z jakiego surowca został wybudowany i dlaczego
oraz kto tu mieszkał. Na zakończenie dzieci szukają i układają tematyczne puzzle, wykonują pamiątkowy
stempel, pozują do „królewskiego” zdjęcia (wykonywane jest przez opiekunów ich aparatem
fotograficznym).
Przedszkole 4-6 lat, Szkoła Podstawowa kl.1-3.
Polak Mały. Zajęcia przybliżą historię Polski oraz jej najważniejszych świąt. Podczas multimedialnej
prezentacji odpowiemy na pytania dotyczące naszej ojczyzny: skąd wzięła się jej nazwa, barwy narodowe,
hymn, powiemy o jej zmianach terytorialnych w czasie. Przybliżymy także historię naszego regionu.
Na zakończenie uczestnicy wykonają biało-czerwoną kokardę.
Przedszkole 4-6 lat, Szkoła Podstawowa kl. 1-8.
Moja pszczółka przyjaciółka. Jak oszukują nas owady w żółto-czarne paski? Co w naturze oznacza zestaw
tych kolorów? Dlaczego pszczoły mogą żyć bez człowieka, a my bez nich nie przetrwamy? Co się dzieje
z osą, a co z pszczołą po użądleniu? Jaką rolę pełni w ulu królowa, robotnica i truteń? Zajęcia przybliżają
życie i świat tych pięknych i pożytecznych owadów, z których pracy człowiek czerpał korzyści
już od paleolitu, z czasem przygotowując barcie, a dziś prowadząc pasieki. Uczestnicy spotkania dowiedzą
się także czym zajmują się pszczoły, jak widzą, jak się porozumiewają, co produkują – bo nie tylko miód.

Na koniec zajęć dzieci wykonają zabawkę z papieru lub wykonają zadanie z rozpoznawaniem owadów
i budową pszczoły.
W czasie zajęć prezentujemy ilustracje ze stanowisk archeologicznych, zabytki z wystawy etnograficznej
oraz współczesne sprzęty pszczelarskie.
Przedszkole 4-6 lat, Szkoła Podstawowa kl.1-8.
Dzieckiem być, czyli krótka historia zabawek. Tematem zajęć (oprócz skróconej historii kilku
najpopularniejszych zabawek, m.in. grzechotki, bąka, konika na biegunach, lalki, misia, a także polskich
zabawek ludowych) będzie dzieciństwo naszych przodków, w tym obrzędy, zwyczaje i przesądy związane
z wychowaniem dzieci. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję zapoznać się i pobawić zgromadzonymi
na tę okazję zabawkami, a także samodzielnie wykonać papierową pacynkę.
Przedszkole 4-6 lat, Szkoła Podstawowa kl. 1-5.

