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Wieża Trynitarska - neogotycka dzwonnica, o wyjątkowej konstrukcji drewnianej,
zwieńczona legendarnym, blaszanym kogucikiem - jednym z symboli Lublina.
Najwyższy punkt widokowy naszego miasta - 40 metrów nad ziemią, piękna
panorama Lublina.
Bajkowa przestrzeń - przypomina stare zakurzone strychy kościelne, które posiadają
pełen zagadek klimat.
We wnętrzu mieści się Muzeum Archidiecezji Lubelskiej. Ekspozycja obejmuje
głownie zabytkowe rzeźby pochodzące z różnych zakątków diecezji.
Na szczycie klimatyczna kawiarenka idealna na odpoczynek i ciekawe zajęcia
edukacyjne

OPINIE NASZYCH GOŚCI

"...Świetny punkt widokowy. Wieża sama
 w sobie przepiękna..."

 
 "...Trafiliśmy przypadkiem, ale bardzo się

cieszymy, że tu zajrzeliśmy. Nastawiliśmy się, że
to głównie punkt widokowy i faktycznie warto

tu przyjść choćby dla samego zobaczenia
panoramy Lublina. Jednak sama wieża ma do

zaoferowania dużo więcej..."
 
 

#dotknijnieba



Czas trwania: ok. 60 minut
Grupa docelowa: 
1-3; 4-6; Sposób prowadzenia zajęć
dopasowywany jest do danej
grupy wiekowej)
Maksymalna ilość uczestników:
30 osób

 Skąd się wzięła nazwa Lublin?
Dlaczego w herbie jest koziołek?
Jakie są najważniejsze zabytki miasta i jakie ciekawostki się z nimi wiążą? 
Kiedy powstał słynny cebularz lubelski? 
Co widać z Wieży Trynitarskiej? 

Zajęcia łączące w sobie edukację i zabawę, będące dla dzieci doskonałą okazją do
poznania Lublina - swojej małej ojczyzny. 

Cena obejmuje:
- zwiedzanie
- zajęcia edukacyjne
- koszt materiałów

340 zł – grupa do 20 osób
480 zł – grupa do 30 osób
 3 zł/os. – dodatkowa opłata za imienny
dyplom „Małego Odkrywcy Lublina”/
„Młodego Odkrywcy
 Lublina”*

Przewidziany czas: środy, czwartki 
w godzinach 10.00, 11.15, 12.30
Rezerwacja
        695 475 152
        trynitarska@diecezja.lublin.pl

*dyplom w kolorze wydrukowany na wysokiej jakości satynowym papierze o gramaturze ok. 300 g/m2.

LUBLIN MOJA MAŁA OJCZYZNA
KLASY I-III, IV-VI

ODPOWIEDZI NA POWYŻSZE PYTANIA DZIECI POZNAJĄ PODCZAS ZAJĘĆ
  W ATMOSFERZE ŚWIETNEJ ZABAWY!

 rozbudzenie uczuć patriotycznych do małej ojczyzny,
 zainteresowanie historią swojego miasta,
 zaznajomienie z herbem, flagą i hejnałem Lublina,
 zapoznanie z najważniejszymi zabytkami miasta,
 zapoznanie z pojęciem „legenda” oraz wybranymi lubelskimi legendami,
przedstawienie najsłynniejszego produktu regionalnego, czyli cebularza lubelskiego,
 kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
 doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
 rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i zręczności

CELE ZAJĘĆ

mailto:trynitarska@diecezja.lublin.pl


Czas trwania: ok. 60 minut
Grupa docelowa: 
1-3; Sposób prowadzenia zajęć
dopasowywany jest do danej
grupy wiekowej)
Maksymalna ilość uczestników:
30 osób

„KOZIOŁKOWE OPOWIEŚCI – LEGENDY LUBLINA”
KLASY I-III 

 

Dlaczego Lublin?
Co to jest kamień nieszczęścia?
Skąd w herbie miasta koziołek?
Kim był smok lubelski?
Co ma wspólnego Czarcia Łapa ze sprawiedliwością?

Przy okazji wizyty w Wieży Trynitarskiej dzieci usłyszą od koziołka-pacynki
zarówno te bardziej, jak i mniej znane legendy naszego miasta.

Cena obejmuje:
- zwiedzanie
- zajęcia edukacyjne
- koszt materiałów

340 zł – grupa do 20 osób
480 zł – grupa do 30 osób
 

Przewidziany czas: środy, czwartki 
w godzinach 10.00, 11.15, 12.30
Rezerwacja
        695 475 152
        trynitarska@diecezja.lublin.pl

POZNAWANIU LEGEND BĘDĄ TOWARZYSZYĆ LICZNE ZADANIA DLA UCZESTNIKÓW ORAZ
ZABAWY. NA TARASIE WIDOKOWYM WYPATRZYMY MIEJSCA ZWIĄZANE Z USŁYSZANYMI

WCZEŚNIEJ LEGENDAMI.

zapoznanie z pojęciem „legenda” oraz licznymi lubelskimi legendami,
zainteresowanie historią oraz zabytkami miasta,
zaznajomienie z herbem Lublina,
kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
 doskonalenie umiejętności pracy w grupie oraz dzielenia się z innymi,
rozwijanie spostrzegawczości, kreatywności i zręczności,
kształtowanie pozytywnych postaw uczciwości i sprawiedliwości

CELE ZAJĘĆ
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Czas trwania: ok. 60 minut
Grupa docelowa: 
7-8; Sposób prowadzenia zajęć
dopasowywany jest do danej
grupy wiekowej)
Maksymalna ilość uczestników:
30 osób

Zmieniający się zamek
Czym była dzielnica żydowska?
Nowy ratusz a dawny klasztor karmelitów
Plac Litewski i jego nieistniejące elementy
Nieistniejąca Wieża Ciśnień

Znajdująca się w Wieży Trynitarskiej makieta Fary będzie pretekstem do snucia
opowieści o Lublinie, którego już nie ma. Podczas spotkania dzieci poznają
miejsca, po których niewiele już pozostało lub całkowicie zmieniły swój kształt
między innymi:

Cena obejmuje:
- zwiedzanie
- zajęcia edukacyjne
- koszt materiałów

340 zł – grupa do 20 osób
480 zł – grupa do 30 osób
 

Przewidziany czas: środy, czwartki 
w godzinach 10.00, 11.15, 12.30
Rezerwacja
        695 475 152
        trynitarska@diecezja.lublin.pl

„LUBLIN, KTÓREGO NIE MA”
KLASY VI-VIII 

 
 

SPACER POŁĄCZONY Z POGADANKĄ PEŁNĄ CIEKAWOSTEK I ANGAŻUJĄCĄ UCZESTNIKÓW
ORAZ Z WYKORZYSTANIEM RÓŻNYCH MATERIAŁÓW (M.IN. ZDJĘCIA, NAGRANIA AUDIO).

rozbudzenie uczuć patriotycznych do małej ojczyzny,
zainteresowanie historią miasta,
ukazanie przemian urbanistycznych i architektonicznych w Lublinie,
zapoznanie z ważnymi zabytkami oraz wydarzeniami w dziejach naszego miasta,
przybliżenie tematyki związanej z żydowskim dziedzictwem Lublina,
kształtowanie umiejętności uważnego słuchania,
doskonalenie umiejętności pracy w grupie,
rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji.

CELE ZAJĘĆ
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Zachęcamy do polubienia 

Wieża Trynitarska w Lublinie

wieża_trynitarska


