
Oferta edukacyjna MAP 

Oferta edukacyjna Muzeum Archeologicznego 

 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu pragnie zaprezentować program edukacyjny, 

skierowany do uczniów przedszkoli i szkół, którego celem ma być popularyzacja archeologii 

jako nauki oraz poszerzenie wiedzy uczniów na temat pradziejów Wielkopolski, ziem 

polskich i innych cywilizacji starożytnych. Edukacja muzealna jest zarówno cennym 

uzupełnieniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach, jak i formą na zdobycie 

zupełnie nowej wiedzy. Program składa się z lekcji muzealnych prowadzonych przez 

doświadczonych archeologów i historyków. Lekcje mają charakter popularno - naukowy i 

zostały przygotowane z uwzględnieniem wieku dzieci i młodzieży.  Podczas lekcji wiedza 

przekazywana jest więc uczniom przede wszystkim poprzez różnego rodzaju pokazy 

praktyczne, uczestnictwo  w eksperymentach, prace z zabytkiem oraz z wykorzystaniem 

różnorodnych multimediów. 

 

Cennik lekcji: 

Każda z lekcji trwa 90 min, a grupa biorąca w niej udział nie może przekraczać 30 osób. 

Udział w lekcjach na terenie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu jest odpłatny i wynosi 

140 zł. Odpłatność za lekcje „Życie codzienne w średniowiecznym grodzie” oraz „Mieszko I 

–pierwszy VIP” prowadzone na terenie Rezerwatu Archeologicznego Genius loci na Ostrowie 

Tumskim wynosi 150 zł. 

Istnieje możliwość przeprowadzenia niektórych z zaproponowanych przez nas lekcji 

muzealnych w języku angielskim. Wówczas koszt lekcji wynosi 200 zł dla grupy do 30 osób. 

 

Dla młodszych uczestników zajęć (przede wszystkim w wieku przedszkolnym), proponujemy 

lekcje muzealne, które możemy przeprowadzić na terenie ich macierzystej placówki. W takim 

przypadku koszt lekcji wynosi 170 zł (lekcja na terenie Poznania) lub 190 zł (lekcja poza 

terenem Poznania) 

 

Na lekcje muzealne obowiązują zapisy. Terminy odbywania lekcji muzealnych należy  

wcześniej uzgodnić mailowo: edukacja@muzarp.poznan.pl lub w wyjątkowych sytuacjach 

telefonicznie pod numerem telefonu 61 8528251(wew. 113). W przypadku odwołania lekcji 

przez muzeum szkoła zostanie wcześniej poinformowana. 

Lekcje można zamawiać również bezpośrednio w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci  

mailowo rezerwat@muzarp.poznan.pl lub telefonicznie 61 852 21 67 

 

 

 

Wykaz tematów: 

Przedszkole i klasy I -III 

 

Zabawy i zabawki przez wieki 

 

Świat sprzed lat, czyli dinozaury i prahistoria 

 

Afryka  czyli nie tylko Egipt! 

 

Niezwykły świat Ameryk: Quetzalcoatl i Tezcatlipoca - wojujący bogowie Azteków. 

 



Niezwykły świat Ameryk: Cywilizacja między dwoma kontynentami.  (Majowie). 

 
Niezwykły świat Ameryk: Inkowie i ich „złote miasta” 

Magia Lodowej Damy i Białego Szamana. (Syberia) 

 

Tadź Mahal dla Mumtaz Mahal: poznaj indyjską historię pięknej miłości. 

 

Co kryje dżungla? (Indochiny). 

 

Bumerang, miś koala i tęczowy wąż czyli kilka słów o Australii 

 

Cesarstwo Kwitnącej Wiśni. (Japonia)  

 

„Tygrys sypia czasami”. Przenieś się z nami do bajkowego świata starożytnych Chin. 

 

Cudze chwalicie, a swego nie znacie, czyli wędrówki po Europie. 

 

 

Sezonowo: 

Archeologiczny zajączek (marzec - kwiecień) 

Archeologiczny "dzień dziecka" (maj - czerwiec) 

Archeologiczne mikołajki (listopad - grudzień) 

Archeologiczne andrzejki (listopad) 

 

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 

 
STAROŻYTNOŚĆ: 

 

Jak nasi przodkowie lepili garnki z gliny? 

Tysiące lat temu nie było sklepów. Człowiek wszystko musiał wykonać własnoręcznie. Na 

naszych zajęciach wcielisz się w rolę starożytnego garncarza i poznasz najstarsze techniki 

wytwarzania glinianych naczyń. 

 

O jaskiniowcach słów kilka 

Czy pamiętasz Flinstonów? Sądzisz może, że życie prawdziwego jaskiniowca było tak samo 

łatwe? Jeśli chcesz się przekonać jak wyglądała rzeczywistość tysiące lat temu, przyjdź do 

nas do muzeum i wysłuchaj słów kilku o naszych najstarszych przodkach. Dowiesz się jak 

wyglądali i czym się zajmowali. Będziesz mógł również przyjrzeć się z bliska wynalazkom z 

tamtych czasów i wypróbować ich działanie. 

 

Nie szata zdobi człowieka, a może jednak?  

Strój to podstawa wizerunku. W oparciu o znaleziska archeologiczne jesteśmy w stanie mniej  

więcej prześledzić zmieniające się trendy modowe. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie stroje i  

ozdoby nosili ludzie u schyłku starożytności, zapoznać się z technologią wytwarzania  

elementów ubioru, a także samodzielnie wykonać repliki pradziejowej biżuterii, zapraszamy  

do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu.  

 

 

 

 



Zaczarowany świat Słowian - tajemnice dawnej medycyny 

Czy wiecie jak we wczesnym średniowieczu leczono choroby gdy nie było lekarzy? Jakie 

rośliny są lecznicze, a których warto unikać? Kto się tym zajmował i jakie mikstury oraz zioła 

stosowali dawni Słowianie? Na te i inne pytania poznacie odpowiedzi, a każdy z Was pozna 

tajniki zielarstwa oraz przeniesie się w świat dawnych Słowian, zapoznać się z ich pismem - 

głagolicą i cyrylicą. 

 

Sumerowie – wynalazcy cywilizacji 

W zaroślach Cedrowego Lasu czai się straszne monstrum zwane Huwawa. Strapieni 

Gilgamesz i Enki mają do Ciebie wielką prośbę:  „Skrzyknij kumpli i pomóż nam poradzić 

sobie z tą kreaturą!!! W zamian za to nauczymy Cię wielu ciekawych i pożytecznych rzeczy o 

najstarszej cywilizacji Eufratu i Tygrysu. Dowiesz się  kiedy powstało pismo! Nauczysz się 

imion wszechmocnych bóstw Sumeru i Akadu! A kiedy będziesz mieć  już to wszystko w 

jednym palcu  Czarnogłowi oprowadzą Cię po najstarszych miastach świata! Przybądź, 

liczymy na Ciebie!!!” 

 

Tajemnice piramid 

Jeśli chcesz przenieść się w tajemniczy świat budowniczych piramid, poznać sekrety 

związane z ich powstawaniem, dowiedzieć się więcej w jakim celu były wznoszone i masz 

ochotę sam zbudować „wielką piramidę”, zapraszamy do nas! 

 

Prawdziwe ZOO – bogowie starożytnego Egiptu 

Mnogość bóstw, kultów i rytuałów w staroegipskich wierzeniach może nie jednemu zawrócić 

w głowie. Mimo tego prowizorycznego chaosu wszystko opierało się solidnych podstawach i 

kilku niezmiennych zasadach.  

 

Jak być pięknym, czyli egipski salon urody 

Pewnie każdy wie, że starożytni Egipcjanie nosili makijaż. Malowały się kobiety, mężczyźni 

(!!!) a nawet dzieci. Jednak dbałość o higienę, perfekcyjnie wykonany makijaż czy 

monstrualnej wielkości peruka to nie tylko wynik mody, ale również zapobieganie chorobom 

czy nawet śmierci. 

 

„Mózg przez nos” przewodnik młodego balsamisty  

Jak i dlaczego Egipcjanie robili mumie ? Odpowiedzi na te i inne pytania otrzymasz na 

naszych zajęciach. Chętnych zapraszamy do sprawdzenia nabytej wiedzy w praktyce. 

 

Mezopotamska kartkówka z matmy 

Naucz się zapisywać cyfry pismem klinowym! Dowiedz się z jakimi zadaniami 

rachunkowymi borykali się  Twoi rówieśnicy kilka tysięcy lat temu!  Rzuć okiem na 

sumeryjską szkołę! Zostaniesz ,czy Wolisz własną? 

Siedem cudów świata 

Czy potraficie jednym tchem wymienić siedem cudów świata antycznego? Jeżeli macie jakieś 

problemy to zapraszamy do nas. Na naszej lekcji dowiecie się również, dlaczego starożytni 

uznali je za wyjątkowe. 

 

Dziedzictwo Antyku 

Czy wiecie, gdzie wzięły swe początki: demokracja, teatr, igrzyska olimpijskie? Kto 

wynalazł; cement i bary szybkiej obsługi? Jeśli nie, proponujemy Wam lekcję, podczas której 

zapoznacie się z osiągnięciami starożytnych Greków i Rzymian. 

 



Starożytne igrzyska sportowe 

Bogowie, gracie w tenisa, a może jeździcie na rowerze? Jeśli lubicie być w ruchu zapraszamy 

na zajęcia poświęcone zawodom sportowym w starożytności. Dowiecie się co odróżnia 

olimpiadę od igrzysk olimpijskich, jakie dyscypliny uprawiano 2,5 tys. Lat temu i jaka kara 

groziła za oszustwa.   

 
ŚREDNIOWIECZE: 

 

 

Smocze serce i wilcza skóra. Średniowieczne opowieści o Wikingach 

Z lekcji historii wiemy, że wikingowie byli groźnymi rozbójnikami i odważnymi kupcami, 

którzy wyprawiali się w najodleglejsze zakątki średniowiecznego świata. Ale mało kto 

pamięta, że byli oni też wrażliwymi poetami, zręcznymi rzemieślnikami i artystami. Ich 

codziennym  życiem rządziła religia pełna magii, tajemnic i najrozmaitszych mitycznych 

stworów.  Chcecie przekonać jak wiele wnieśli średniowieczni Skandynawowie do kultury 

europejskiej? W takim razie, zapraszamy na wyprawę do świata wikińskiej wyobraźni!   

Życie codzienne w średniowiecznym grodzie 
Lekcja prowadzona jest w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci na Ostrowie Tumskim w 

Poznaniu, gdzie znajduje się in situ zachowany fragment wałów grodu Mieszka I. Uczniowie poznają 

średniowieczne grody  na przykładzie grodu poznańskiego w miejscu jego funkcjonowania. 

Możliwość zobaczenia konstrukcji wału oraz licznych rekonstrukcji i modeli pozwala uczniom 

zrozumieć  prezentowaną tematykę, a lekcja muzealna prowadzona w takim otoczeniu ma szczególną 

wartość poznawcza. Więcej o rezerwacie www.muzarp.poznan.pl/rezerwat. Lekcje można 

zamawiać bezpośrednio w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci  mailowo 

rezerwat@muzarp.poznan.pl lub telefonicznie 61 852 21 67. 

 

Mieszko I – pierwszy VIP 
Lekcja prowadzona jest w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci na Ostrowie Tumskim w 

Poznaniu, gdzie znajduje się in situ zachowany fragment wałów grodu Mieszka I. Uczniowie poznają 

postać pierwszego historycznego władcy Polski, w miejscu jego rezydowania – w grodzie 

poznańskim. Dzięki takiemu szczególnemu otoczeniu lekcja muzealna ma dużą wartość poznawczą i 

pozwala uczniom poczuć powiew historii. Więcej o rezerwacie www.muzarp.poznan.pl/rezerwat. 

Lekcje można zamawiać bezpośrednio w Rezerwacie Archeologicznym Genius loci  mailowo 

rezerwat@muzarp.poznan.pl lub telefonicznie 61 852 21 67. 

 

Złote księgi . Praca średniowiecznego iluminatora 

Jakie było życie średniowiecznych mnichów? Z pewnością pełne modlitwy, ciężkiej pracy i 

wyrzeczeń. Ale właśnie w ciemnych celach potężnych klasztorów powstawały najwspanialsze 

dzieła sztuki. Zapierające dech w piersiach, bogato ilustrowane księgi, które opowiadają 

barwne historie. Przekonaj się w jaki sposób powstawały te średniowieczne arcydzieła.  

Średniowieczna dyskoteka 

Czy archeolog może wykopać muzykę z dawnych czasów? Okazuje się, że tak! Jesteście 

ciekawi na jakich instrumentach grano, o czym śpiewano i jak tańczono tysiąc lat temu? 

Chcecie przekonać się do czego muzyka była niezbędna w wiekach średnich? Wybierzcie się 

na średniowieczną dyskotekę - poznacie ówczesne hity, dowiecie się muzycznych 

ciekawostek i z pewnością będziecie się dobrze bawić . 

 

 

 

 

http://www.muzarp.poznan.pl/rezerwat
http://www.muzarp.poznan.pl/rezerwat


Mongołowie – zwycięzcy bitwy pod Legnicą. Życie i taktyka walki koczowników 

W 1241 roku w bitwie pod Legnicą wojska mongolskie pokonały armię polską. Mongołowie stworzyli 

w średniowieczu jedno z największych imperiów w dziejach ludzkości. Na czym polegał fenomen 

koczowników z wielkiego stepu? Jaki był ich wpływ na dzieje Europy i Polski? Życie codzienne, 

techniki walki, zwyczaje i obrzędy Mongołów poznamy na naszej lekcji. 

 
RÓŻNOŚCI: 

Archeolog i jego praca 

Praca prawdziwego archeologa może nie przypomina filmu o Indiana Jonsie. ale jest tak samo 

fascynująca. Na naszej lekcji dowiesz się jak współczesna archeologia radzi sobie z 

zagadkami z przeszłości.  

 

Wielcy odkrywcy nieznanych lądów 

Czy chciałbyś się dowiedzieć w jaki sposób dawni podróżnicy odkrywali nieznane wtedy 

lądy? Czy Krzysztof Kolumb aby na pewno wiedział, że odkrył Amerykę? Jakich przyrządów 

używano, kiedy nie znano jeszcze GPS? Jeśli tak, to koniecznie przyjdź do muzeum na lekcję 

o wielkich odkrywcach i nieustraszonych podróżnikach! 

 

 

Dla szkół ponadgimnazjalnych 

 

Babski świat od pradawna do przedwczoraj 

Poproś mamę by opowiedziała Ci o babci, a babcię by przywołała kilka wspomnień o 

prababci. Jeżeli możesz zapytaj prababci jaka była pra-prababcia, a tej ostatniej poszukaj na 

strychu, może gdzieś zachował się jej portret. Jak wiele wiesz, o kobietach w przeszłości ? 

Jak wiele nie wiesz o tym jakie kiedyś bywało ich życi?  Muzeum daje Ci możliwość zakupu 

biletu w niezwykłą podróż.  Udamy się w krainę dawnych Pań i dowiemy się jak dawały 

sobie radę z Facetami. Zabierz ze sobą kolegów  i koleżanki z klasy, każde z was nauczy się 

tam czegoś nowego. 

 

Czarownica, demon, upiór, kat…, kto był najstraszniejszy w średniowieczu? 

Czy średniowiecze naprawdę było tak straszne i mroczne jak przedstawia nam je współczesny 

świat? Czy czarownica była zgarbioną staruszką mieszkającą w chatce na kurzej stopce? A 

może demony wcale nie były takie złe a wilkołaki nadal są wśród nas? Chcesz wiedzieć jak 

było naprawdę? Przyjdź i przekonaj się sam! 

 

Święte znaki wyryte w kamieniu, czyli egipskie hieroglify 

Jeżeli chcesz przeżyć krótki kurs nauki egipskiego pisma zapraszamy do nas. Na naszych 

zajęciach przekonasz się, że wcale "diabeł nie taki straszny." Zapewniamy, że pod koniec 

spotkania będziesz pisał i czytał niczym egipski skryba.  

 

„Mózg przez nos”, czyli przewodnik egipskiego balsamisty 

Jak i dlaczego Egipcjanie robili mumie ? Odpowiedzi na te i inne pytania otrzymasz na 

naszych zajęciach. Chętnych zapraszamy do sprawdzenia nabytej wiedzy w praktyce. 

 

 

 

 

 



Krew i łzy, brutalne argumenty asyryjskiego władcy 

Zaostrzony pal, postrach wrogów. Ciężkie kajdany i budzące grozę klatki u bram miasta. Król 

„Kraju Aszura” chcąc uzmysłowić Ci swą wyższość nie zawaha się obedrzeć Cię ze skóry i 

pozbawić głowy. Pytanie brzmi czy masz odwagę mu się przeciwstawić?  Poznaj tajniki 

asyryjskiego rzemiosła wojennego. Uzbrój się i stań do walki ! 

 

Budda, Mahomet i Jahwe – szlakiem bogów i proroków 

Dlaczego imię Mahomet jest takie popularne? Za co Jahwe nie lubi złotego cielca? Po co 

Buddzie kropka na czole? Odpowiedzi an te i  inne pytania znajdziesz u nas! Przyjdź i poznaj 

tajemnice największych religii świata. 

 


