
ARCHEOLOGIA 
SŁAWOMIRA RUTA – (42) 215 39 82 wew. 15, darcheo@muzeum.pabianice.pl 

 

Podstawy czytania i pisania hieroglifów egipskich. Lekcja poświęcona początkom pisma w rejonie 

Bliskiego Wschodu oraz językowi i pismu starożytnego Egiptu.  

Podczas spotkania mówimy gdzie i kiedy powstały najstarsze na tym obszarze sposoby zapisywania liczb 

i słów za pomocą piktogramów. Wyjaśniamy różnicę między ideogramem i fonogramem, najważniejsze 

zasady zapisywania języka egipskiego oraz omawiamy zmiany jakie zachodziły w tym języku przez 

co najmniej 3 tysiące lat. Wspominamy o materiałach pisarskich, roli pisarza w społeczeństwie 

starożytnego Egiptu oraz wierzeniach związanych z pismem. W trakcie spotkania dzieci wykonują 

ćwiczenia polegające na zapisywaniu polskich słów hieroglifami. Tłumaczą także hieroglify egipskie 

na język polski. 

Uwaga: dzieci przynoszą na zajęcia kartki i długopisy! 

Szkoła Podstawowa kl. 3-8. 

 

Grody na ziemiach polskich. Lekcja poświęcona osadnictwu obronnemu na obszarze ziem polskich 

od epoki kamienia do czasów nowożytnych. Wyjaśnimy kiedy i w jakich okolicznościach powstały 

najstarsze osady obronne. Omawiamy kolejne etapy budownictwa grodowego w naszym rejonie 

poczynając od neolitu, przez epokę brązu i żelaza, po jego końcowy okres – średniowiecze i czasy 

nowożytne. Na przykładzie konkretnych stanowisk archeologicznych określamy cechy osady związane 

z obronnością oraz charakteryzujemy techniki i zasady, według których wznoszono tego typu obiekty. 

Wspominamy o ludach, z którymi związane są ślady grodów z różnych okresów. 

Wykład wzbogacony jest o ilustracje, fragmenty filmów, puzzle i uzupełnianie osi czasu. 

Szkoła Podstawowa kl. 3-8. 

 

Kuchnia późnego średniowiecza i renesansu. Co jadał król, co jadał chłop, a co się jadało w XVI wieku 

w Pabianicach? Opowiemy o badaniach i źródłach, na podstawie których rekonstruuje się dawną kuchnię, 

o zróżnicowaniu kuchni w późnym średniowieczu i renesansie, pochodzeniu i rodzajach produktów 

żywnościowych, rodzimych i importowanych, zapomnianych roślinach jadalnych, napojach, sposobach 

konserwacji żywności i związanych z nimi zabytkach archeologicznych. Uczestnicy będą czytać przepisy 

na potrawy sprzed kilkuset lat. Zapoznamy się też z naczyniami kuchennymi sprzed wieków, w tym 

pozyskanymi podczas badań archeologicznych w Pabianicach. 

W trakcie zajęć przewidziana jest niewielka degustacja wybranych produktów żywnościowych. 

Szkoła Podstawowa kl. 1-8, Szkoła Średnia. 

 

EDUKACJA MUZEALNA 
JUSTYNA RUSZKIEWICZ (42) 215 39 82 wew. 24, edukacja@muzeum.pabianice.pl 

 

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 XVI-

wiecznego, 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. 

 



ETNOGRAFIA  
JUSTYNA RUSZKIEWICZ (42) 215 39 82 wew. 24, edukacja@muzeum.pabianice.pl (zastępstwo za BEATĘ 

BORYCKĄ) 

 

Boże Narodzenie w tradycji polskiej. Zajęcia prowadzone są w formie prezentacji multimedialnej 

wzbogaconej pokazem dawnych ozdób świątecznych. Opowiemy o historii tych wyjątkowych świąt oraz 

tradycji i wierzeniach wigilijno-bożonarodzeniowych.  Uczestnicy zajęć dowiedzą się m.in. 

to jest podłaźniczka, z czego wykonany jest świat, jak dawniej przystrajano mieszkania, kiedy pojawiała 

się choinka.  Spotkanie zakończą warsztaty plastyczne, na których każdy wykona własną ozdobę 

świąteczną.  

Przedszkole 4-6 lat, Szkoła Podstawowa kl. 1-8, Szkoła Średnia. 

 

Od ziarenka do bochenka. Zajęcia na wystawie „W chłopskiej zagrodzie – kultura materialna 

w tradycyjnej społeczności wiejskiej z okolic Pabianic”. Spotkanie przybliży dzieciom tajniki wypieku 

chleba, który w różnej formie króluje w naszej diecie od blisko 10 tys. lat. Opowiemy o pracy dawnych 

rolników, o długiej drodze od siewu do żniw, od ziarna do chleba. Powiemy o zmianach jakie przez lata 

zachodziły w ich pracy, kiedy pojawiły się żarna, młyny, sierpy i kosy. Przedstawimy sposoby mielenia 

ziaren, różne rodzaje zbóż i pieczywa. Uczestnicy będą: mielić na żarnach, układać tematyczne puzzle, 

rozwiązywać zagadki, próbować pieczywa.  

Przedszkole 4-6 lat, Szkoła Podstawowa kl. 1-5. 

 

Tradycje Wielkanocne. Zajęcia prowadzone są w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconej 

pokazem dawnych eksponatów: śmigusówek, pisanek, palemek, wycinanek. Jak wysoka może być palma, 

z czego jest wykonana? Dlaczego data świąt co roku jest inna? Co to jest gaik? Dlaczego jajo jest jednym 

z symboli tych świąt? Przybliżymy historie oraz zwyczaje Wielkiego Postu, Niedzieli Palowej oraz Wielkiej 

Nocy. Spotkanie zakończą warsztaty plastyczne, na których każdy wykona własną ozdobę świąteczną.  

Przedszkole 4-6 lat, Szkoła Podstawowa kl. 1-8, Szkoła Średnia. 

 

DZIAŁ HISTORYCZNY  
JOANNA ALEKSANDROWICZ, PIOTR POREDA (42) 215 39 82 wew. 22, dh@muzeum.pabianice.pl 

  

Pabianice w czasach rządów Kapituły Krakowskiej. Zajęcia opowiadające o historii miasta od czasów 

najdawniejszych do epoki renesansu. Dowiadujemy się skąd wziął się w Pabianicach Zamek, jak żyli 

ludzie przed wiekami oraz poznajemy najsłynniejszą pabianicką legendę. Lekcję kończą wielkie 

poszukiwania ukrytego skarbu.  

Szkoła Podstawowa kl. 1-8. 

 

Co to znaczy? Dlaczego to się tak nazywa? Skąd ta nazwa? Lekcja wyjaśniająca skąd wzięły 

się i co oznaczają nietypowe nazwy ulic, osiedli i miejsc w Pabianicach. Odkryjemy tajemnicę słów Bugaj, 

Młodzieniaszek, Lewityn i wielu innych. Zajęcia uzupełnią gry i zabawy językowe oraz zapoznanie 

się ze starymi mapami Pabianic i okolic.  

Szkoła Podstawowa kl. 4-8.  

 

W dawnej fabryce. Lekcja poświęcona historii naszego miasta w okresie przemysłowym. Prezentuje 

rozwój fortun rodzin fabrykanckich, dokumentuje życie codzienne robotników, pokazuje jak zmieniło 

się nasze miasto dzięki rozwojowi przemysłu. Uczestnicy na pamiątkę udziału w lekcji otrzymają 

samodzielnie zdobione tkaniny.  

Szkoła Podstawowa kl. 4-8, Szkoła Średnia. 



PRZYRODA  
TOMASZ PRZYBYLIŃSKI (42) 215 39 82 wew. 25, przyroda@muzeum.pabianice.pl 

 

Ptasia zima. Zajęcia opowiadają o najbardziej rozpowszechnionych gatunkach ptaków jakie można 

spotkać w Polsce zimą. Uczestnicy dowiedzą się z jakimi trudnościami muszą zmierzyć się zimujące u nas 

ptaki oraz jak ewentualnie można pomóc im przetrwać ten trudny okres. Spotkanie kończy, w zależności 

od wieku biorących w nim udział dzieci, wykonywanie malowanek lub rozwiązywanie rebusów 

związanych z tematem. Czas trwania: ok. 1h (prezentacja + warsztaty).  

Przedszkole 4-6 lat, Szkoły Podstawowa kl. 1-8, Szkoła Średnia.  

 

Wędrówki ptaków. Zajęcia poświęcone są niezwykle ciekawemu zjawisku przyrodniczemu jakim 

są coroczne, sezonowe wędrówki ptaków. Uczestnicy dowiedzą się jakie grupy ptaków podejmują 

migrację, co jest przyczyną tego zjawiska, jak ono przebiega i jak się je bada. Spotkanie kończy 

rozwiązywanie rebusów związanych z tematem. Czas trwania: ok. 1h (prezentacja + warsztaty).  

Szkoły Podstawowa kl. 1-8. Szkoła Średnia. 

 

Zagrożone gatunki ptaków Polski. Lekcja poświęcona jest kilkunastu wybranym, rzadkim i zagrożonym 

gatunkom ptaków Polski. Uczestnicy dowiedzą się o głównych przyczynach wymierania populacji 

niektórych ptaków oraz o podejmowanych próbach ich ochrony. Spotkanie kończy rozwiązywanie 

rebusów związanych z tematem. Czas trwania: ok. 1h (prezentacja + warsztaty).  

Szkoły Podstawowa kl. 1-8. Szkoła Średnia. 

 

Głosy ptaków. Lekcja poświęcona jest śpiewom i innym dźwiękom wydawanym przez rodzime gatunki 

ptaków. Uczestnicy dowiedzą się m.in. w jakim celu ptaki używają poszczególnych głosów, jak je wydają 

i jak próbować się nauczyć dźwięków charakterystycznych dla poszczególnych gatunków. Spotkanie 

kończy quiz związany z tematem. Czas trwania: ok. 1h (prezentacja + warsztaty). 

Przedszkola (znajomość cyfr 1-6), Szkoły Podstawowa kl. 1-8. Szkoła Średnia. 

 

Sowy – tajemniczy nocni łowcy. Zajęcia poświęcone są bardzo charakterystycznej i jednocześnie 

tajemniczej grupie ptaków – sowom. Uczestnicy poznają podstawowe zagadnienia biologii tych 

drapieżników oraz przystosowania do ich nocnego trybu życia. Spotkanie kończy, w zależności od wieku 

biorących w nim udział dzieci, wykonywanie maski sowy (konieczne zdolności manualne dziecka) 

lub rozwiązywanie rebusów związanych z tematem. Czas trwania: ok. 1h (prezentacja + warsztaty).  

Szkoły Podstawowa kl. 1-8. Szkoła Średnia. 

 

Ptaki drapieżne powiatu pabianickiego. Lekcja opowiada o bardzo ciekawej grupie ptaków – ptakach 

szponiastych i sokołach. Na przykładzie gatunków bardziej lub mniej regularnie pojawiających 

się na terenie powiatu pabianickiego omówiona zostanie biologia skrzydlatych drapieżników 

i ich przystosowania do zdobywania pokarmu. Spotkanie kończy, w zależności od wieku biorących w nim 

udział dzieci, wykonywanie malowanek lub rozwiązywanie rebusów związanych z tematem. 

Czas  rwania: ok. 1h (prezentacja + warsztaty).  

Przedszkole 4-6 lat, Szkoły Podstawowa kl. 1-8. Szkoła Średnia. 

 

Tajemniczy świat nietoperzy. Zajęcia opowiadają o szczegółach biologii fascynującej grupy ssaków – 

nietoperzy. Na przykładzie rodzimych gatunków dzieci poznają m.in. przystosowania tych niewielkich 

zwierząt do życia w powietrzu, przebieg ich cyklu rocznego, znaczenie nietoperzy w środowisku 

i potrzeba ich ochrony. Spotkanie kończy rozwiązywanie rebusów związanych z tematem. Czas trwania: 

ok. 1h (prezentacja + warsztaty). Szkoły Podstawowa kl. 1-8. Szkoła Średnia. 



Płazy i gady okolic Pabianic. Zajęcia poświęcone są dwóm mniej znanym gromadą kręgowców – płazom 

i gadom. Uczestnicy poznają podstawowe fakty dotyczące biologii obydwu grup, zaznajomią 

się z zagrożeniami i ochroną płazów i gadów oraz poznają najważniejsze gatunki występujące 

w środkowej Polsce. Spotkanie kończy, w zależności od wieku biorących w nim udział dzieci, 

wykonywanie malowanek lub rozwiązywanie rebusów związanych z tematem. Czas trwania: ok. 1h 

(prezentacja + warsztaty).  

Przedszkole 4-6 lat, Szkoły Podstawowa kl. 1-8. Szkoła Średnia. 

 

Drzewa wokół nas. Zajęcia, realizowane w Parku Słowackiego obok Muzeum, poświęcone 

są podstawowym gatunkom drzew jakie można spotkać w polskich lasach. W czasie spaceru po parku 

dzieci poznają cechy pozwalające rozpoznać poszczególne gatunki i dowiedzą się o znaczeniu oraz roli 

drzew w środowisku. Zajęcia mogą się odbywać tylko przy bezdeszczowej pogodzie, w okresie, kiedy 

na wszystkich drzewach są liście (połowa maja – połowa października). Czas trwania: maksymalnie 1h.  

Przedszkole 4-6 lat, Szkoły Podstawowa kl. 1-8. Szkoła Średnia. 

 

 

 

„ZAMEK” – OPROWADZANIE.  
- PIOTR POREDA – (42) 215 39 82 wew. 22, dh@muzeum.pabianice.pl 

- JUSTYNA RUSZKIEWICZ – (42) 215 39 82 wew. 24, edukacja@muzeum.pabianice.pl 

 

„Zamek” – renesansowy dwór obronny kapituły krakowskiej – oprowadzanie po obiekcie.  

Szkoła Podstawowa kl. 4-8, Szkoła Średnia. 

 

 

 

 

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELI: 
 Prowadzimy zajęcia ze stałej oferty muzealnej (lekcje i oprowadzanie) oraz lekcje czasowe (związane 

z wystawami czasowymi). 

 Lekcje i oprowadzanie mogą rozpocząć  się we wtorki, środy, czwartki, piątki w godz. 10:00 – 13:30. 

Zajęcia muszą się zakończyć do godz. 15.00. 

 Koszt: lekcji 1 zł, oprowadzania 1,5 zł od dziecka/młodzieży uczącej się. Opiekunowie są zwolnieni 

z opłaty.  

 Do lekcji i oprowadzania w innych terminach niż wtorek – piątek, godz. 10.00-15.00 doliczana jest 

dodatkowa opłata:  

- wtorek – piątek po godz. 15:00 - 30 zł. 

- sobota – niedziela - 50 zł. 

 Maksymalna liczba uczestników lekcji to 25 osób. 

 Czas zajęć zależny jest od tematu i trwa od 45 do 90 min. Jeżeli istnieje konieczność skrócenia 

spotkania prosimy o powiadomienie prowadzącego podczas zapisu i przed jego rozpoczęciem. 

 Spotkania prosimy umawiać bezpośrednio z osobami prowadzącymi (kontakt przy nazwisku) 

lub dzwoniąc na centralę tel. (42) 215 39 82, 215 54 87, 519 326 275 (bez opcji pisania smsów). 

 Zajęcia realizowane są  dla grup zgłoszonych przynajmniej kilka dni wcześniej. 

 W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o informację telefoniczną. 

 Muzeum zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć po wcześniejszym powiadomieniu. 



 Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu czekamy tylko 30 min. od momentu, gdy zajęcia powinny 

się rozpocząć. 

 W wyjątkowych sytuacjach (po wcześniejszym piśmie do Dyrekcji Muzeum) istnieje możliwość 

zwolnienia z opłaty. 

 Zależnie od tematu zajęcia mogą odbywać się w obiektach muzealnych: Dworze Kapituły Krakowskiej 

(Stary Rynek 1), w budynku poszkolnym (Stary Rynek 2/róg ul. Gdańskiej) lub w najbliższym otoczeniu 

(ogród, Park im. J. Słowackiego). 

 Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i odpowiadają 

za poprawne zachowanie grupy oraz jej bezpieczeństwo. 

 Podczas zajęć opiekunowie mogą wykonywać zdjęcia (bez lampy w salach ekspozycyjnych). 

 Prosimy nauczycieli o udzielanie informacji prowadzącym zajęcia o możliwości wykonywania zdjęć 

przez pracowników Muzeum podczas zajęć i zamieszczania ich w publikatorach muzealnych (w tym 

na stronie www.muzeum.pabianice.pl oraz profilu Facebook MMP). 

 Oferta znajduje się również na stronie www.muzeum.pabianice.pl/lekcje/ 


