
 
Akcja Lato 2019 

Zajęcia dla grup zorganizowanych 
 
 
Prowadzący: Tomasz Przybyliński (przyroda@muzeum.pabianice.pl) 
„Płazy i gady okolic Pabianic”. Zajęcia poświęcone są niezbyt popularnym 
gromadom kręgowców, które jednak zasługują na poznanie, a przede wszystkim na 
ochronę. Uczestnicy dowiedzą się nie tylko podstawowych faktów biologicznych o 
płazach i gadach, ale będą też mieli okazję poznać gatunki występujące w szeroko 
rozumianych okolicach Pabianic. Zajęcia opierają się na bogato ilustrowanej 
prezentacji multimedialnej. Na zakończenie uczestnicy mają za zadanie rozwiązać 
rebusy związane z tematem. 
 
„Zagrożone gatunki ptaków Polski”. Zajęcia poświęcone są kilkunastu wybranym, 
zagrożonym wyginięciem w Polsce gatunkom ptaków. Uczestnicy będą mieli okazję 
zapoznać się z wieloma ciekawostkami dotyczącymi tych ptaków, a także poznać 
przyczyny, które powodują spadek ich liczebności oraz różne formy prowadzonych 
w naszym kraju działań ochronnych. Zajęcia opierają się na bogato ilustrowanej 
prezentacji multimedialnej. Na zakończenie uczestnicy mają za zadanie rozwiązać 
rebusy związane z tematem. 
Czas trwania: ok. 1 h 
 
 
Prowadzący: Piotr Poreda (piotr.poreda@muzeum.pabianice.pl)  
„Spotkanie z Pabianką”. Postać legendarnej pabianickiej księżniczki przybliży 
dzieciom historię naszego miasta i zamku. Wraz z nią ruszymy na poszukiwania 
ukrytego skarbu. 
Czas trwania: ok. 1,5 h. Prowadzący: Piotr Poreda. 
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór). 
 
„W dawnej fabryce”. Lekcja poświęcona historii naszego miasta w okresie 
przemysłowym. Prezentuje rozwój fortun rodzin fabrykanckich, a także 
dokumentuje życie codzienne robotników. Zajęcia uzupełniają warsztaty 
samodzielnego zdobienia tkanin. 
Czas trwania: ok. 1h.  
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór). 
 
 
Prowadząca: Justyna Ruszkiewicz (edukacja@muzeum.pabianice.pl) 
„Świat zmysłów”. Zajęcia na interaktywnej wystawie przybliżą fascynujący 
i tajemniczy świat ludzkich zmysłów. Odkryjemy m.in. budowę oraz tajniki 
„działania” naszych oczu, uszu, nosa. 
Miejsce: Stary Rynek 2 (budynek na rogu ul. Gdańskiej). 
 



 
„Polak Mały”. Zajęcia przybliżą najmłodszym historię Polski (nazwa, barwy 
narodowe, hymn, geografia). W części warsztatowej wykonywanie biało-czerwonego 
gadżetu. 
Czas trwania: ok. 1 h. Prowadzący: Justyna Ruszkiewicz.  
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór). 
 
 
 
Urlopy osób prowadzących zajęcia: 
 
Tomasz Przybyliński: lipiec, 12-23.08.2019.  
 
Piotr Poreda: 29.07-09.08.2019 
 
Justyna Ruszkiewicz: 8.07-22.07.2019, 2.08-26.08.2019 
 
 
 
 
 
 
Uwagi: 
Zajęcia płatne (1 zł. od uczestnika). Grupy do 25 osób. Istnieje również możliwość 
przeprowadzenia innych zajęć z oferty całorocznej znajdującej się na stronie 
www.muzeum.pabianice.pl/lekcje. 
Umawianie spotkań bezpośrednio z osobami prowadzącymi pod numerem 
telefonu (42) 215 39 82 lub pisząc na ich adres e-mail (możliwy termin zajęć 
wtorek-piątek, w godz. 10.00-15.00). 


