
Ferie w Muzeum Lubelskim  

Cykl warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży poświęcony zagadnieniom 
związanym z ekspozycją. 

MUZEUM HISTORII MIASTA LUBLINA – BRAMA KRAKOWSKA: 

1. Świat na opak. Karnawałowe szaleństwo
Zajęcia poświęcone karnawałowi. Opowiemy o tym czym był kiedyś, a jaką funkcję
pełni dzisiaj. Uczestnicy będą samodzielnie wykonywać karnawałowe maski.
Wiek uczestników: od 5 lat, grupa do 20 osób, osoby indywidualne i grupy 
zorganizowane
Terminy: 14 i 22 lutego 2019, godz. 11.00
UWAGA: Wymagane zapisy telefoniczne lub mailowe: tel. (81) 537  96 15 / 
edukacja@muzeumlubelskie.pl

2. Życie codzienne w Lublinie w czasach unii lubelskiej
W XVI wieku Lublin był jednym z najważniejszych miast Królestwa Polskiego. Miasto
pod rządami Jagiellonów przeżywało okres intensywnego rozwoju. Dzięki 
organizowanym w Lublinie jarmarkom kupcy coraz bardziej się bogacili i mogli 
budować przepiękne rezydencje dla swoich rodzin. Rozwijało się rzemiosło, a rzeki 
Bystrzyca i Czechówka obracały koła napędzające lubelskie młyny, blechy, folusze i 
papiernie. Jak żyli wtedy ludzie w mieście? Co jedli, pili, jak bawiły się dzieci? 
Odpowiedzi na te pytanie będą poszukiwać uczestnicy zajęć.
Wiek uczestników: od 7 lat, grupa do 20 osób, osoby indywidualne i grupy 
zorganizowane
Terminy: 15 i 21 lutego 2019, godz. 11.00 
UWAGA: Wymagane zapisy telefoniczne lub mailowe: tel. (81) 537 96 15 / 
edukacja@muzeumlubelskie.pl

MUZEUM JÓZEFA CZECHOWICZA:

1. Czarodziejska lampa Alladyna
W trakcie zajęć będziemy zwiedzać wystawę stałą oraz poznamy twórczość Józefa 
Czechowicza dla dzieci, wspólnymi siłami dokonamy analizy wiersza Zimowe uroki 
oraz wykonamy prace plastyczne.
Wiek uczestników: od 7 lat, grupa do 20 osób, osoby indywidualne i grupy 
zorganizowane
Terminy: 12 i 19 lutego 2019, godz. 11.00
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UWAGA: Wymagane zapisy telefoniczne lub mailowe: tel. (81) 532 30 90 / 
czechowicz@muzeumlubelskie.pl

2. Poeci z frontonu kamienicy Klonowica na starym mieście w Lublinie
W czasie spotkania dowiemy się kim był Biernat z Lublina, Jan Kochanowski, 
Sebastian Klonowic i Wincenty Pol oraz jakie są ich związki z Lublinem. 
Wiek uczestników: od 7 lat, grupa do 20 osób, osoby indywidualne i grupy 
zorganizowane

Terminy: 13 i 20 lutego 2019, godz. 11.00 
UWAGA: Wymagane zapisy telefoniczne lub mailowe: tel. (81) 532 30 90 / 
czechowicz@muzeumlubelskie.pl

3. Tajemnice szuflady poety                                                                                       
W trakcie zajęć przybliżymy sylwetkę Józefa Czechowicza oraz poznamy tajniki 
powstawania dzieła poetyckiego. 
Wiek uczestników: od 7 lat, grupa do 20 osób, osoby indywidualne i grupy 
zorganizowane
Termin: 21 lutego 2019, godz.11.00
UWAGA: Wymagane zapisy telefoniczne lub mailowe: tel. (81) 532 30 90 / 

czechowicz@muzeumlubelskie.pl

MUZEUM WINCENTEGO POLA: 

1. Ile jest warte szlacheckie słowo. O tradycjach i zwyczajach szlacheckich
Dlaczego szlachcic bez karabeli nie wychodził z pościeli? Czym jest żupan i 
kontusz? Jakie były ulubione rozrywki szlacheckie? W trakcie zajęć poznamy 
najważniejsze wartości i obyczaje szlachty polskiej. Na koniec wspólnie wykonamy 
pasy kontuszowe – najcenniejszy element każdego stroju szlacheckiego. 
Wiek uczestników: od 7 lat, grupa do 20 osób, osoby indywidualne i grupy 
zorganizowane
Terminy: 14 i 15 lutego 2019, godz. 10.00 
UWAGA: Wymagane zapisy telefoniczne lub mailowe: 81537 96 15 / 
edukacja@muzeumlubelskie.pl 

2. Czy ziemia musi być okrągła? Dworkowa kolekcja globusów
Jakie są najstarsze wyobrażenia Ziemi? Co ciekawego możemy wyczytać z 
globusów? A jeśli Ziemia nie jest okrągła, to jak wygląda? Wspólnie spróbujemy 
narysować płaską wersję naszej planety i poznamy argumenty zwolenników tej 
teorii. 
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Wiek uczestników: od 7 lat, grupa do 20 osób, osoby indywidualne i grupy 
zorganizowane
Terminy: 19, 20 i 22 lutego 2019, godz. 10.00 
UWAGA: Wymagane zapisy telefoniczne lub mailowe: 81747 24 13/ 
dworek  pola  @muzeumlubelskie.pl   

3. Dworkowe muzykowanie. Dawne zwyczaje wspólnego domowego 
muzykowania
Prezentacja instrumentów muzycznych oraz koncert w wykonaniu profesjonalnych 
muzyków połączone z warsztatami wspólnego muzykowania z wykorzystaniem 
instrumentów i własnego ciała. 
Wiek uczestników: od 7 lat, grupa do 20 osób, osoby indywidualne i grupy 
zorganizowane
Terminy: 21 lutego 2019, godz. 10.00 
UWAGA: Wymagane zapisy telefoniczne lub mailowe: 81747 24 13 / 
dworek  pola  @muzeumlubelskie.pl   

Termin: 12.02-22.02.2019

Miejsce: Muzeum Historii Miasta Lublina, Muzeum Józefa Czechowicza, Muzeum 
Wincentego Pola

Zapisy: Telefoniczne lub mailowe (przy każdych zajęciach podany numer telefonu i 
adres mailowy)  

Koszt: bezpłatne

Kontakt: edukacja@muzeumlubelskie.pl, tel. 81 537 96 15 
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