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Oprócz zajęć ze stałej oferty edukacyjnej, proponujemy także zajęcia 
związane z tematyką prezentowanych obecnie w Muzeum wystaw 
czasowych.

WYSTAWA CZASOWA 
CENNE – BEZCENNE - NIEUTRACONE

(do końca marca 2022)

Twarz, fizys, facjata..., czyli prawie wszystko o portrecie

Co to jest portret? Po co ludzie zamawiali portrety? Czym były portrety 
epitafijne? 
Co to jest profil, medalion, ujęcie postaci?
Różne rodzaje portretów, od portretu chłopskiego po portrety na 
chorągwiach. Galeria portretów dworskich szlachty pruskiej. 

Zajęcia prowadzone na salach ekspozycyjnych.
Warsztaty plastyczne w grupach: rysowanie portretu.

Czas 45 - 60 min.



OFERTA STAŁA MUZEUM

Co to jest muzeum?

Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się między innymi co to jest 
muzeum i kim jest muzealnik? Na czym polega praca konserwatora i 
archeologa, co w muzeum robi historyk sztuki? Jaka jest różnica 
miedzy zabytkiem, a eksponatem? Czym są artefakty, a czym 
naturfakty? Jak powstały muzea? Dlaczego muzea gromadzą zabytki 
kultury, a także jak należy je przechowywać?
Powiemy także jak należy wystawę przygotować. Dzieci dowiedzą się 
ponadto jaką rolę pełni muzeum, jaka jest jego struktura, kim jest 
kustosz muzeum.  
Zajęcia w formie interaktywnej na salach ekspozycyjnych.

Czas 45 - 60 min.

Herb  Rastenburga - dawnego Kętrzyna

Co to jest herb i z jakich składa się części? Co przedstawia 
rastenburgski herb? Niedźwiedzica czy dzik? Drzewa iglaste, czy 
liściaste? Czym się różni godło od herbu? Jak wyglądały miejskie 
pieczęcie?  
Na zakończenie młodsi uczestnicy zaprojektują herb Rastenburga - 
dawnego Kętrzyna lub stworzą herb swojej rodziny. 

Czas 45 - 60 min.



Rzemieślnicy w Rastenburgu - dawnym Kętrzynie

Kim byli konwisarze, a kim kaletnicy? Kto robił buty, a kto łyżki? Jak 
wyrabiano monety? Czym były cechy i czy każdy mógł  być 
rzemieślnikiem? Czy każdy mieszkaniec miasta był obywatelem 
miasta?
Zajęcia poświęcone średniowiecznemu miastu i dawnym rzemiosłom, 
dziś już nieistniejącym bądź nieznanym, odchodzącym w 
zapomnienie. 
W ramach pracy manualnej młodsi  uczestnicy stworzą szyld cechu.

Czas 45 - 60 min.

Cegła jest piękna!

Zajęcia, podczas których uczestnicy dowiedzą się jakie produkty 
można wykonać z gliny. Jak w średniowieczu wyrabiano cegły? Co to 
jest profil, glazura? Jak wyglądały średniowieczne i nowożytne kafle z 
pieców ogrzewających kętrzyński zamek? 
Zajęcia w formie prezentacji multimedialnej w sali edukacyjnej 
połączone z pokazem kętrzyńskich cegieł, kafli i nie tylko.

Czas 45 - 60 min.



A, B, C, …, K jak Kaligrafia

Pióro, patyczek, stalówka, obsadka. Uczniowie poznają historię 
pisma od piktogramów po sms-owe memy, narzędzia od patyka i 
gęsiego pióra po wynalezienie druku. Jak zaostrzyć pióro gęsie, czym 
się różni pióro wieczne od stalówki na obsadce? 
Zajęcia teoretyczne dostosowane do grupy wiekowej, połączone z 
pisaniem dawnymi narzędziami.

Czas 45-60 min.

W poście bobra można, czyli kuchnia średniowieczna
Baszta, ul. Traugutta 2

Jak wyglądał dom średniowiecznego chłopa? Skąd wiemy jak 
wyglądały średniowieczne paleniska i jakich używano utensyliów? Co 
jedzono w średniowieczu? Czym się różniła kuchnia chłopa od kuchni 
mieszczanina? Kto w średniowieczu jadł ziemniaki?
Zajęcia interaktywne w średniowiecznej Baszcie Wodnej w murach 
obronnych Rastenburga, podczas których uczestnicy poznają kilka 
rodzajów palenisk i repliki naczyń i sprzętów kuchennych używanych 
w czasach krzyżackich.

Czas 45 min.



GODZINY OTWARCIA
POZA SEZONEM (20.09-24.06.)

WTOREK - NIEDZIELA

 

10 - 16

LEKCJE MUZEALNE - 
ODPŁATNOŚĆ 5,00 ZŁ OD OSOBY

TERMINY I TEMATYKĘ ZAJĘĆ
PROSIMY UZGADNIAĆ
Z DWUTYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM

TEL. 89 752 32 82 
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