O EDUKACJI MUZEALNEJ SŁÓW KILKA

N

ie ulega wątpliwości, że współczesne muzea są w stanie tworzyć
przestrzenie o wysokim potencjale edukacyjnym, stając się tym
samym atrakcyjne również dla najmłodszego grona odbiorców. Dzięki
swoim zbiorom stanowią szeroką encyklopedię wiedzy na temat zagadnień
istotnych dla kultury, historii i społeczeństwa. Zwłaszcza muzea
rezydencjonalne, ulokowane w zespołach pałacowo-parkowych, są
szczególnie uprzywilejowane w tym kierunku, ponieważ eksponaty
ukazywane są w oryginalnej scenerii – w otoczeniu miejsca, w którym się
pierwotnie znajdowały. Przestrzeń ta oddziałuje bezpośrednio na odbiór
dóbr kultury, daje możliwość odwołania się do historii i tradycji, a także do
postaci tam zamieszkujących.
Z takich przekonań powstała nasza oferta edukacyjna. Jest ona
przystosowana do potrzeb najmłodszego grona odbiorców kultury.
W Muzeum Ziemiaństwa zajęcia prowadzimy poprzez śmiech i zabawę,
ale misję edukacji traktujemy bardzo poważnie. Wszelkie lekcje muzealne
są przygotowywane oraz prowadzone przez pracowników muzeum, którzy
prócz wykształcenia historycznego są również pedagogami i animatorami.
Zachęcamy do zapoznania się z naszym programem edukacyjnym –
wierzymy, że jest on bogaty w narzędzia służące poznaniu, wiedzy
i rozwojowi dziecka, a także pobudzeniu kreatywności i umacnianiu
tożsamości kulturowej wśród najmłodszych.

INFORMACJE PRAKTYCZNE
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Lekcje muzealne przeprowadzamy przez cały rok szkolny,
w grupach liczących do 30 osób. Realizacja lekcji zaplanowanych
w parku uzależniona jest od warunków atmosferycznych.
Liczymy na punktualność. Spóźnienie powyżej 15 min., bez
uprzedzenia, może skutkować odwołaniem zajęć.
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Prosimy o ustalanie terminów z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
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Opłaty za lekcje muzealne:
ź lekcja 1-godzinna – bilet wstępu (1 zł) dla każdego uczestnika
oraz opłata za przewodnika 35 zł.
ź lekcja 3-godzinna – 130 zł (bilety w cenie)
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Lekcje muzealne 1-godzinne polegają na oprowadzeniu po
pałacu lub parku pod kątem wybranego przez grupę tematu.
Lekcje muzealne 3-godzinne odbywają się na terenie pałacu lub
parku i stanowią połączenie historii i elementów warsztatów
kreatywnych.

Zamawianie lekcji muzealnych:
tel: 62 741 30 39 wew. 28 lub 25.

LEKCJE 1-GODZINNE
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ODCZAROWAĆ
MUZEUM

TAJEMNICE
PAŁACOWYCH
KOMNAT

CZY W PAŁACU
MIESZKAŁY
KSIĘŻNICZKI

Co to jest eksponat? Czy mogą nimi być tylko obrazy
i rzeźby? Jak zachowywać się w muzeum? Kim jest
turysta? Co to znaczy zwiedzać? Na te i wiele innych
pytań odpowiemy podczas zajęć. Lekcja ta to próba
odczarowania muzeum jako miejsca nudnego i nieciekawego. Zwiedzanie będzie uzupełnione o zagadki,
które z pewnością spodobają się małym turystom.
Uczestnicy odbędą wędrówkę po pałacowych salach
Dowiedzą się jakie funkcje pełniły pierwotnie poszczególne komnaty, co się w nich znajdowało i co uległo
zmianie wraz z upływem lat. Nieznane przejścia, małe
schowki, nieistniejące drzwi oraz miejsca niedostępne
na co dzień dla zwiedzających – to tylko niektóre
tajemnice, które kryje pałac, a które wspólnie
odkryjemy podczas zwiedzania.
Mali odkrywcy pewnie nieraz zastanawiają się skąd tak
naprawdę biorą się pałace, kto je zbudował i kto
mieszkał w nich w dawnych czasach. Może to były
piękne księżniczki, może straszne dinozaury, a może
jeszcze ktoś inny. Spróbujemy odpowiedzieć na te
nurtujące pytania. Ponadto uczestnicy podczas zajęć
dowiedzą się, jakie są różnice między dawnymi
pałacami a dzisiejszymi domami .

Kultura jedzenia zmieniała się na przestrzeni lat.
Kiedyś używano odmiennej zastawy stołowej
i rozsmakowywano się w innych potrawach. Podczas
lekcji dowiemy się gdzie znajdowała się kuchnia, do
czego służył kredens, jak nakrywano stół oraz skąd
wzięło się powiedzenie „na szarym końcu”. jakie
Zapraszamy do kulinarnej podróży w przeszłość.

4

PRZY
DAWNYM
STOLE
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Mamy trzech królów parku w Dobrzycy. Jednym z nich
jest Platan – pomnik przyrody. Dobrzyckiej roślinności
KRÓLOWIE
pilnują natomiast muzealne zwierzęta, wśród których
DOBRZYCKIEGO na wodzie króluje łabędź, na lądzie zaś dumny paw.
PARKU
Podczas zwiedzania parku ukłonimy się wszystkim tym
dostojnikom.
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ZIEMIAŃSKIE
GRY I ZABAWY

Dawniej dzieci również potraﬁły się bawić. Wielkie
pałace, ogromne parki, pola i lasy stwarzały niezliczone
możliwości do pobudzenia wyobraźni. Zachęcimy
uczestników do odłożenia telefonów. W zamian za to
poczytamy stare bajki, zagramy w karetę, noski
i pobawimy się serso. Być może okaże się, że stare,
zapomniane zabawy znów będą cieszyć bardziej.

LEKCJE 3-GODZINNE
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TAJEMNICE
PAŁACOWYCH
KOMNAT

LEGENDY
DOBRZYCKIE

Najpopularniejszy temat lekcji 1-godzinnej możliwy
jest również do realizacji w wersji rozszerzonej. Poza
poznaniem przeznaczenia poszczególnych pałacowych
sal i odkrycia wszystkich ich tajemnic podejmiemy się
próby wspólnego zbudowania makiety pałacu i ozdobienia go tysiącem kolorów.

Tematem lekcji są mity i legendy związane z pałacem
i parkiem w Dobrzycy. Uczestnicy poznają treści legend
i nauczą się odczytywać symbolikę w nich zawartą.
Zajęcia odbywają się w formie podchodów. Na
podstawie tekstów z monograﬁi ks. Stanisława
Śniatały wybierzemy się w wędrówkę po tajemniczych
zakamarkach dobrzyckiego parku.

ul.Pleszewska 5a
63-330 Dobrzyca

