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Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce informator edukacyjny na rok szkolny
2021/2022. W dobie pandemii przygotowaliśmy ofertę, z której możecie korzystać aż w czterech wariantach: odwiedzając nasze muzeum,
wybierając się z nami na historyczny spacer po mieście lub zapraszając
nas do siebie. Jest też oczywiście opcja przeprowadzenia zajęć zdalnie,
za pośrednictwem aplikacji ZOOM.

W obecnej ofercie proponujemy lekcje, warsztaty muzealne oraz spacery po mieście z zakresu historii, etnologii oraz z pogranicza innych
dziedzin: geografii, wiedzy o społeczeństwie, filologii polskiej, technologii czy nawet matematyki. Warsztatom w znacznej mierze towarzyszą
zajęcia plastyczne. Zapraszamy także do zwiedzania naszego muzeum,
w maju 2021 roku przebudowaliśmy dotychczasową ekspozycję stałą.
Równie serdecznie polecamy „Spotkania przy armacie”. To różne prelekcje i wykłady, związane zarówno z przeszłością regionu, jak i najnowszymi odkryciami naukowymi dotyczącymi Kęt i okolicy. Z kolei na naszym
kanale w serwisie YouTube znajdą państwo cykl „Wirtualne spotkania
z prawdziwą historią”, gdzie rozmawiamy z naukowacami, historykami,
regionalistami o historii regionu.

Podkreślamy także, że jesteśmy w stanie przygotować lekcję / warsztaty lub spacer na wybrany przez Państwa temat – oczywiście po wcześniejszym umówieniu. Zapraszamy więc Państwa do składania propozycji zajęć, jakie mogłyby się znaleźć w naszej ofercie od września
przyszłego roku.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą!

Łukasz Gieruszczak
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Lekcje muzealne
i

Czas trwania lekcji: 45-60 minut
Cena: 30 zł/grupa
Forma prowadzenia zajęć: wykład lub pogadanka z pokazem
multimedialnym z wykorzystaniem związanych tematycznie części
ekspozycji znajdującej się w muzeum lub miejsc poza muzeum.

Przedszkola
Pierwsza wizyta w muzeum: Dzieci zapoznają się z muzeum, jego rolą oraz
zasadami, które w nim panują. Dowiadują się co to są ekspozycje muzealne, kim jest kolekcjoner, czy każdy może zostać muzealnikiem. Uczestnicy tworzą własne kolekcje i wystawy, stając się na chwilę muzealnikami. Lekcja obejmuje zwiedzanie ekspozycji stałej muzeum.
W średniowiecznym zamku: Pogadanka na temat roli średniowiecznego
zamku. Dzieci poznają, jak wyglądało życie w takich obiektach. Dowiedzą się wiele na temat okolicznych warowni. Prowadzący opowie także,
kogo można było spotkać w średniowiecznym zamku.

Życie codzienne na dawnej wsi w okolicach Kęt: Podróż w przeszłość, podczas której uczestnicy zajęć będą mogli poznać życie codzienne mieszkańców okolic Kęt. Jak wyglądała ówczesna kuchnia, jakie posiłki spożywano? Ile czasu zajmowało robienie prania? Czym zajmowały się dzieci?
Omawiamy przedmioty codziennego użytku znajdujące się na ekspozycji etnograficznej oraz przedstawiamy realia dawnego życia na wsi, które nie było tak sielankowe, jak mogłoby się wydawać.
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Szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i inni
Życie codzienne na dawnej wsi w okolicach Kęt: Podróż w przeszłość, podczas której uczestnicy zajęć będą mogli poznać życie codzienne mieszkańców okolic Kęt. Jak wyglądała ówczesna kuchnia, jakie posiłki spożywano? Ile czasu zajmowało robienie prania? Czym zajmowały się dzieci?
Omawiamy przedmioty codziennego użytku znajdujące się na ekspozycji etnograficznej oraz przedstawiamy realia dawnego życia na wsi, które nie było tak sielankowe, jak mogłoby się wydawać.
Jak powstaje średniowieczne miasto?: W trakcie warsztatów uczestnicy
poznają historię budowania miasta w średniowieczu oraz życie ówczesnych mieszczan. Dowiedzą się m.in., skąd się wzięła nazwa miasta, dlaczego rynek jest kwadratowy, dlaczego niektóre kamieniczki są bardzo
wąskie. W trakcie zajęć wyświetlona zostanie prezentacja pokazująca
kolejne etapy rozwoju miasta.

Morga, sznur, grzywna – dawne miary i sposoby mierzenia: Zajęcia mają na
celu przybliżenie uczniom dawnych jednostek miary. Dzieci zapoznają
sie ze sposobami pomiaru powierzchni, długości, objętości i masy. Poznają nazwy, które z czasem zupełnie zmieniły swoje znaczenie. Podczas
zajęć będzie można dokonac pomiarów, używając danych jednostek oraz
zaproponować własny system miar.
Barok w Kętach: Uczestnicy dowiedzą się czym jest barok oraz jakie są
jego charakterystyczne cechy w architekturze i sztuce. Nauczą się rozpoznawać styl barokowy na podstawie lokalnej architektury i sztuki
sakralnej (kościołów św. Jana Kantego, św. św. Małgorzaty i Katarzyny,
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny).

Stulecie rewolucji. Próby powstańcze Polaków w XIX wieku oraz udział
mieszkańców ziemi kęckiej w nich: Na zajęciach uczestnicy poznają i krótko omówią polskie zrywy niepodległościowe w XIX w. (powstanie listopadowe, powstanie krakowskie i rabację galicyjską, Wiosnę Ludów oraz
powstanie styczniowe), a także dowiedzą się, jaki udział mieli w nich
Kęczanie.
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Warsztaty muzealne
i

Czas trwania zajęć: 90 minut
Zajęcia w grupach maks. 25-osobowych
Forma: pierwsza część – merytoryczne wprowadzenie w temat (prezentacja
multimedialna), druga – warsztaty aktywizujące. Oferta dostosowana do każdej
grupy wiekowej.

Krótka historia pocztówek: Szybki rozwój techniki zmienia formy komunikacji. Czy w dzisiejszych czasach wysyłamy jeszcze pocztówki?
W pierwszej części zajęć uczestnicy poznają historię kart pocztowych.
Zapoznają się z różnymi rodzajami oraz tematyką pocztówek znajdujących się w zbiorach kęckiego muzeum. Część warsztatowa będzie poświęcona projektowaniu i wykonaniu pocztówek według własnego pomysłu. Cena 4 zł/os.
Who is who? Czyli jak poznać świętego po atrybucie jego?: Skąd wiadomo, jaki święty znajduje się na obrazie lub rzeźbie? Po czym ich rozpoznać? Podczas lekcji dzieci poznają życiorysy wybranych świętych, oraz
dowiedzą się w jaki sposób ich rozpoznawać. W części warsztatowej
uczestnicy, na bazie zdobytej wiedzy, będą przedstawiać sceny z życia
wybranego świętego metodą pantomimy lub wykonają portret wybranego przez siebie świętego. Cena 4 zł/os.

Kotylion a kokarda narodowa: Czy kotylion jest tym samym co kokarda narodowa? Jaka jest między nimi różnica. W pierwszej części zajęć
dzieci poznają, czym różni się symbol narodowy od popularnej ozdoby
karnawałowej. W drugiej części dzieci wykonają wybrane przez siebie
ozdoby. Cena 4 zł/os.
Zabawki naszych dziadków: Podczas zajęć uczestnicy poznają wiele zabaw i zabawek naszych dziadków oraz dowiadują się, jak dawniej wyglądało dzieciństwo. Jakie były zasady, nakazy, obowiązki, organizacja czasu, pozyskiwanie i wykonywanie zabawek? Podczas zajęć prowadzimy
tradycyjne zabawy z udziałem dzieci, które również wykonają zabawki.
Cena 4 zł/os.
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Bibułowe kwiaty – ludowe zdobnictwo bibułkowe: Ponure, ciemne wnętrza
dawnych chałup zdobiły bibułowe kwiaty. Miały one szerokie zastosowanie. Uczestnicy dowiedzą się, kto tworzył te kwiaty i w jakich okolicznościach. Kto to jest twórca ludowy? Podczas warsztatów uczestnicy
poznają zasady tworzenia kwiatów z bibuły oraz samodzielnie je wykonają. Cena 4 zł/os.

Na szkle malowane: W trakcie warsztatów poruszone zostaną kwestie
takie jak: co najczęściej malowano na szkle i dlaczego? Kto jest twórcą
ludowym? Podczas warsztatów uczestnicy poznają zasady tradycyjnego
malowania na szkle oraz według szablonów tworzą swoje prace. Cena
4 zł/os.
Pisanki – znaczenie symboliczne oraz metody zdobień: Uczestnicy warsztatów dowiedzą się, czym różnią się pisanki od kraszanek i jakie jajka miały w koszykach nasze babcie. Poznają magiczną moc jaj wielkanocnych
np. na urodę i miłość, toczonych po grzbietach zwierząt, zakopywanych
w ogrodzie. Podczas warsztatów wspólnie ozdobią jajka metodą batikową, nalepiankami, wyklejankami i innymi tradycyjnymi sposobami.
Każdy uczestnik musi przynieść na zajęcia jajko ugotowane na twardo.
Cena 4 zł/os.

Modna laszka: Jak dawniej się ubierano? Co to jest strój regionalny? Ile
kosztował, jak go przechowywano i jak dbano o jego czystość? Jak wyglądał modny strój? Prowadząca przedstawi i omówi strój laski występujący w gminie Kęty oraz na terenach sąsiednich. Po wcześniejszym
uzgodnieniu możliwość prezentacji repliki stroju. Cena 4 zł/os.
Życie codzienne na dawnej wsi w okolicach Kęt: Podróż w przeszłość, podczas której uczestnicy zajęć będą mogli poznać życie codzienne mieszkańców wsi z okolic Kęt. Jak zmieniły się przedmioty codziennego użytku, obowiązki związane z pozyskiwaniem i obróbką żywności? Na czym
polegało uzależnienie życia od pór roku? Cena 4 zł/os.
Na stole, w zagrodzie i w polu: Lekcja, podczas której uczestnicy dowiedzą
się, jak bardzo zmieniły się nasze posiłki przez ostatnie sto lat. Dowiedzą się co jadali, jak przygotowywali i jak spożywali pokarmy nasi pradziadkowie i dziadkowie. Co miało na to wpływ i czym było uwarunkowane. Cena 4 zł/os.
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Supełkowy świat: Warsztaty te zabiorą uczestników w podróż w przeszłość w supełkowym wydaniu, czyli w świat makramy w nawiązaniu do
sizalowych kwietników lub sówek bardzo popularnych w latach 70. i 80.
XX w. Podczas warsztatów wykonamy breloki ze sznurka, które będą
ozdobą torebki plecaka lub kluczy. Cena 4 zł/os.

Laurki, karteczki, layouty: Samodzielnie wykonane laurki, kartki okazjonalne czy prace przestrzenne miały i mają wyjątkową wartość, nie tylko
sentymentalną. Chcąc pomóc utrzymać ten zwyczaj oraz wspierać kreatywność i pracę manualną młodych ludzi oferujemy warsztaty obejmujące cardmaking i scrapbooking. Dzięki szerokiej ofercie mogą powstać:
laurki na Dzień Babci i Dziadka, Dzień Ojca i Matki, kartki świąteczne
i wiele innych ciekawych projektów po ustaleniu z osobą prowadzącą.
Cena 5 zł/os.
Kalendarz i zegar: Mierzenie czasu towarzyszy ludzkości od początków
jej dziejów. Sposoby mierzenia udoskonalane były na przestrzeni wieków. W czasie warsztatów uczniowie zapoznają sie z genezą kalendarza
i jego rodzajami oraz jego wpływem na życie mieszkańców. Poznaja sposoby zapisywania dat w przeszłości. W ramach drugiej części zajęć będzie możliwość stworzenia własnego kalendarza lub zapisu daty w odmienny sposób. Cena 4 zł/os.

Słowa dawniej zapisane. Historia pisma: Człowiek od zarania dziejów szukał sposobu zapisywania różnych informacji. Historię tych procesów
będzie można prześledzić w czasie prezentacji slajdów, towarzyszącej
warsztatom. W drugiej części uczestnicy warsztatów będą mogli spróbować pisania rylcem na tabliczkach techniką pisma klinowego, zapisu
na „pergaminowym” zwoju za pomocą gęsiego pióra, hieroglifów na tabliczkach łupkowych czy woskowych. Cena 4 zł/os.
Dlaczego Rynek jest kwadratowy? : Jak powstawało miasto Kęty... W trakcie warsztatów uczestnicy poznają historię budowania miasta w średniowieczu oraz życie ówczesnych mieszczan. Dowiedzą się m.in., skąd
się wzięła nazwa miasta, dlaczego rynek jest kwadratowy, dlaczego niektóre kamieniczki są bardzo wąskie. W trakcie zajęć wyświetlona zostanie prezentacja pokazująca kolejne etapy rozwoju miasta. W drugiej
części dzieci zostaną podzielone na grupy i wykonają własne makiety
małego miasteczka. Cena 4 zł/os.

Spacery po Kętach
i

Czas trwania zajęć: 90-120 minut
Cena: 50 zł/grupa
Forma: spacer po mieście, ewentualnie wejście do wybranych obiektów

Śladami I Brygady Legionów Polskich: Uczestnicy poznają najważniejsze
miejsca związane z pobytem Legionów w Kętach zimą 1915 roku. Dowiedzą się, w którym domu mieszkał Józef Piłsudski, gdzie mieściła się
komenda placu, a gdzie rozlokowano wojskowe szpitale.
Kęckie sacrum/barok w Kętach: Trasa wiedzie szlakiem najcenniejszych
zabytków Kęt – kościołów i klasztorów. Uczestnicy będą mieli okazję
zwiedzić m.in. kościół parafialny pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny, kościół pw. św. Jana Kantego czy kościół klasztorny OO. Reformatów Franciszkanów.
Średniowieczne Kęty św. Jana Kantego: Spacer po Kętach z nawiązaniem
do epoki, w której żył św. Jan Kanty. Prowadzący odpowie na pytania, jak
zmieniały się Kęty, jak powstał Rynek i ile z jego pierwotnego kształtu
pozostało do dziś. Odwiedzimy także miejsca związane ze świętym Janem z Kęt.
Ponadto proponujemy warsztaty okazjonalne: na Boże Narodzenie,
Andrzejki, Wielkanoc, Dzień Babci/Dziadka/Mamy/Ojca. Czekamy
także na Wasze propozycje zajęć!

Skontaktuj się z nami:
Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach
Rynek 16, 32-650 Kęty I tel. +48 33 845 31 07
www.muzeum.kety.pl I muzeum@muzeum.kety.pl
www.facebook.com/muzeumkety
www.twitter.com/muzeumkety
www.youtube.com – muzeumkety

