
WYKAZ LEKCJI MUZEALNYCH  
I SEMSTR  2022/2023 

 

Temat Klasa Ilość 

uczniów 
Termin  Opiekun  

Bestiarium zamkowe 
W łańcuckim Zamku ukrywają się niezwykłe zwierzęta. Rozsiadły się 

wygodnie na meblach, tkaninach i obrazach. Dowiedzmy się o nich 
więcej i wytropmy je wspólnie! 

Zajęcia odbywają się w Zamku. Zajęcia nie są połączone ze zwiedzaniem 

I a 27 19.10.22 10:40 Justyna Babiarz +1 

I b 27 19.10.22 9.00 
Joanna Uberman  +1 

 

Krótka historia czasu i zegarów 
Czym różni się wynalazek od odkrycia? Czy czas istnieje bez 

zegarów? Wspólnie przekonamy się, że Zamek jest pełen 

niezwykłych wynalazków. Będziemy je odkrywać i o nich opowiadać. 
Zajęcia odbywają się w Zamku. Zajęcia nie są połączone ze zwiedzaniem. 

. 

II a 24 26.10.22 9:00 Irena Kołodziejczyk +1 

II b 24 27.10.22 9:00 

 

Katarzyna Kruk +1 

 

II c 25 28.10.22 9:00 Jowita Sierżęga – Bester+1 

Kolorowy zawrót głowy 
Zagrajmy w kolory w Zamku. Poszukamy kolorów w zamkowych 

wnętrzach. Dowiecie się dlaczego Salon Zielony jest zielony,                          
a Łazienka Żółta - żółta. Odkryjemy sekrety zamkowych kolorów                   

i wspólnie będziemy się nimi bawić. 
Zajęcia odbywają się w Zamku. Zajęcia nie są połączone ze zwiedzaniem.   

III a 26 
26.10.22 

 
9:00 Marta Wawrzkiewicz+1 

III b 28 20.10.22 9:00 
Irena Kołodziejczyk+1 

 

Assarmot - tajemnicza gra 
Czy łatwo się uczyć historii? My mamy na to sposób - grę fabularną. 

Dzięki niej poznamy najważniejsze fakty z historii Zamku i jego 
najmłodszych mieszkańców. Naszą opowieść poświęcimy nie tylko 

dawnym grom stolikowym, ale też komputerowym. 
Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego,  

dawna Oranżeria. 

IV a 19 12.10.22 9:00 Anna Jęczalik - Jabłońska+1 

IV b 
20 20.10.22 9:00 Diana Kisała+1 

Punkt widzenia zależy od....? 
Czy żaba i ptak widzą ten sam świat? Dowiedzmy się, która 

perspektywa pozwoli nam wyjść poza ramy naszego postrzegania,                
a która najlepiej pozwala na odwzorowanie rzeczywistości.  

Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego,  
dawna Oranżeria. 

V a 26 
27.10.22 

 
9:00 Alina Flejszar - Wawro+1 

V b 29 
28.10.22 

 
9.00 Judyta Młynarska - Kiełb+1 

Co jadano w dawnych wiekach 
Opowiemy o potrawach, które jadano w łańcuckim Zamku i o tym,                     

z czego je przygotowywano. Dowiecie się więcej o warzywach                           
i owocach, które hodowali zamkowi ogrodnicy i o kuchniach gdzie 
powstawały potrawy. Nauczymy się jak rozpoznawać przyprawy                   

i jak używać ich w kuchni. 
Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego, 

 dawna Oranżeria. 

 

VI a 21 
12.10.22 

 
10:30 

 

Beata Turakiewicz+1 

 

 

VI b 23 
21.10.22 

 
10:30 Renata Grabowska+1 



Trzy spojrzenia 
Zatrzymamy się przed trzema obrazami. Popatrzymy uważnie,  

spróbujemy je zobaczyć i zrozumieć. 
Zajęcia odbywają się w Zamku. Zajęcia nie są połączone ze zwiedzaniem Muzeum. 

 

VII a 

 

       16 

 

 
18.11.22 9:00             Danuta Duliban+1 

Stół i uczta w epoce stanisławowskiej 

Opowiemy na pytanie, jak idee oświeceniowe i przewrót umysłowy 
wpłynęły na przemiany kulturowe w II połowie XVIII w. "Paryski 
obyczaj", czy tradycyjna staropolska biesiada, a może uczta, czy 

bankiet. Podczas spotkania poznamy ceremoniał z epoki. 
Zajęcia odbywają się w Centrum Edukacji Tradycji im. Jana Potockiego,  

dawna Oranżeria. 

 

VIII a 
25 08.11.22 10:30 Magdalena Duliban+1 

VIII b 25 09.11.22 10:30 Grażyna Witowska+1 

VIII c 
26 

15.11.22 
10:30 Beata Pacia+1 

 

 

Czas trwania lekcji: ok. 90 min 
 

Zajęcia dla młodszych uczniów zwykle są połączone z aktywnościami ruchowymi i warsztatami plastycznymi.  

 

 

Opłata za zajęcia wynosi 10 zł/os. 

 

  

Opiekun ma obowiązek pozostania z uczniami przez cały czas trwania zajęć. Nie ma możliwości pozostawienia grupy pod opieką pracowników 

Muzeum (1 opiekun na 10 osób). 

 

Wszystkie osoby są u nas mile widziane. Jeśli mają specjalne potrzeby edukacyjne, to prosimy o kontakt z nami, by wizyta sprawiła im radość. 

Jeśli jest konieczny udział dodatkowego opiekuna lub rodzica prosimy o taką informację. W budynku dawnej Oranżerii jest winda osobowa i 

wygodny podjazd, a my możemy odpowiedni dostosować sposób prowadzenia, formy warsztatowe i czas trwania zajęć do potrzeb grupy. 

 

Jeśli w klasie są uczennice i uczniowie z Ukrainy, możemy zapewnić wsparcie dodatkowej osoby mówiącej w języku ukraińskim.                             

Prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby na etapie zamawiana zajęć. 

 

 


