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Warsztaty w ramach programu BON KULTURY 

 Słowa do rzeczy (warsztat przeznaczony dla klas 1- 5) 

Dlaczego leje jak z cebra? Kto szyje grubymi nićmi? Jakiej przysługi można spodziewać się po 

niedźwiedziu? Na warsztatach poznamy pochodzenie znanych, choć nie zawsze rozumianych, 

powiedzeń i zwrotów. Kluczem do rozwiązania językowych zagadek staną się obiekty z 

kolekcji Muzeum. 

 

TRADYCJE I OBRZĘDY 

 Wielkanoc. Czas odnowy. (warsztat przeznaczony dla klas 1-7) 

Jaką moc miała wielkanocna palma? Co jedzono na przednówku i jakie smaki skrywał 

wielkanocny kosz? Warsztaty wprowadzające w rytm przedświątecznych przygotowań 

i tradycje związane z okresem Wielkanocy. Zwyczaje związane z czasem odnowy. Rytm 

przyrody a rytm życia człowieka. 

 

Pojęcia: zwyczaje, obrzędy, pisanki, niedziela palmowa, rośliny,  przednówek, post, postne menu, życie 

codzienne, tradycja, święta, symbolika. 

DAWNIEJ I DZIŚ 

 Krakowiacy. Chodź, opowiem Ci historię. (warsztat przeznaczony dla klas 1-7) 

Jak funkcjonowała podkrakowska wieś i kim byli jej mieszkańcy? Fabularna podróż przez 

dawne izby, jarmarki, pola i rzemieślnicze warsztaty. Ćwiczenie umiejętności podejmowania 

decyzji oraz pracy w grupie. Wspólne tworzenie ilustrowanej opowieści osadzonej w realiach 

początku XX wieku.  

 

Pojęcia: życie codzienne na wsi, mała ojczyzna, mieszkańcy wsi, dawne zawody, rzemiosło, historia 

domu; tradycja, opowieść. 

                                                                                                                              

 W dawnej szkole. (warsztat przeznaczony dla klas 1-7) 

Do jakiej szkoły chodzili nasi pradziadkowie? W jakie gry i zabawy bawili się na przerwach? 

Czym były wakacje węglowe? Powrót do szkoły sprzed lat, świata drewnianych tornistrów, 

tabliczek, ławek z kałamarzami, oślich uszu, woreczków z grochem oraz wędrownego 

nauczyciela. 

 

Pojęcia: mała ojczyzna, szkoła, edukacja, tradycja, dawne przedmioty, nauczyciel, zwyczaje. 
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 Laboratorium zabawy. (warsztat przeznaczony dla klas 1-3) 

Co zrobić z wolnym czasem, gdy nie ma pod ręką tableta, telewizora, ani nawet książki?  Jak 

pokonać nudę za pomocą patyków, kredy i starych szmatek? Pomysły na czas wolny sprzed stu 

lat. Wprawianie w ruch zabawek z odpustowych kramów, podwórek i wiejskich chat.  

 

Pojęcia: dawne zabawki, gry i zabawy dziecięce, czas wolny, obowiązki dzieci, życie codzienne na wsi 

i w mieście, zwyczaje. 

 

PRZYRODA I TECHNIKA 

 Matematyka na ludowo. (warsztat przeznaczony dla klas 1-3) 

Jak nie stracić rachuby w izbie, kopie i tuzinie? Czy stopy i łokcie mogą ułatwić zakupy? 

Rachunki w wiejskiej chacie i góralskim szałasie. Dawne sposoby handlu i rozliczeń 

wprowadzające uczestników w podstawowe problemy matematyczne. 

 

Pojęcia: matematyka, dodawanie, odejmowanie, targ, handel, jarmark, dawne miary i wagi, mierzenie 

długości, bezmian. 

 Na targu. Gra ekonomiczna. (warsztat przeznaczony dla klas 1-7) 

Czy można coś kupić nie używając pieniędzy? Bez jakich przedmiotów nie wyobrażali sobie 

życia dawni mieszkańcy okolic Krakowa? Czym różni się targ od galerii handlowej? Popyt, 

podaż, biznesowe ryzyko oraz inne czynniki ekonomiczne. Ćwiczenie umiejętności 

matematyczno – logicznych i pracy w grupie.  

Pojęcia: dawni rzemieślnicy, targ, podstawy ekonomii, rodzaje dóbr, obliczenia pieniężne, mechanizmy 

rynkowe.  

KULTURA SWIATA 

 W 90 minut dookoła świata. (warsztat przeznaczony dla klas 1-3) 

Czy możliwa jest ekspresowa podróż dookoła świata? Muzealna gra terenowa pełna zagadek 

i ciekawych tropów. Poznawanie nowych dźwięków, zapachów. Przyglądanie się strojom, 

narzędziom, i codziennemu otoczeniu mieszkańców różnych zakątków ziemi. 

 

Pojęcia: podróże, zapachy i smaki, mapa świata, geografia świata, życie codzienne na świecie, tradycja, 

obrzędy, stroje, kultury pozaeuropejskie, orientacja w terenie. 
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INFORMACJE PRAKTYCZNE 

Wielkość grup  

Warsztaty prowadzimy dla grup nie większych niż 25 osób. Większym grupom proponujemy 

podzielenie uczestników na dwa zespoły. W tym wypadku prosimy o wybranie dwóch tematów z listy 

warsztatów dostępnych na stronie. 

 

Opiekunowie grup  

Opiekunowie są zwolnieni z opłat za wejście na warsztat. Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia 

w zajęciach. Prosimy o czuwanie nad zachowaniem grupy i współpracę z osobą prowadzącą. 

Czas trwania  

Dla klas szkolnych warsztat trwa 90 minut. Prowadzący czeka na spóźnioną grupę 15 minut. 

Cennik  

Koszt warsztatu muzealnego (poza warsztatami świątecznymi) wynosi 7 PLN od dziecka dla grup 

powyżej 11 osób, Mniejsze grupy są zobowiązane do zakupu 11 biletów. Istnieje też możliwość 

wykupienia karnetu. W ramach karnetu oferujemy pakiet trzech warsztatów w cenie 6 zł od dziecka. 

Karnety są przeznaczone dla grup powyżej 11 osób i zachowują ważność przez cały rok szkolny. Koszt 

warsztatu dotyczącego tematyki świątecznej („Czas niecodzienny. Boże Narodzenie.” oraz „Kolędnicy 

idą”) wynosi 10 PLN od uczestnika.  

Warsztaty w ramach programu BON KULTURY – 5 PLN od uczestnika. 

Honorujemy Kartę Dużej Rodziny oraz Krakowską Kartę Rodzinną. Każdy uczestnik grupy 

zorganizowanej posiadający KDR i KKR zapłaci 50% mniej za udział w zwiedzaniu i zajęciach 

edukacyjnych.   

Rezerwacja warsztatów 

Warsztaty prowadzimy jedynie dla grup, które dokonały wcześniejszej rezerwacji. Prosimy o zgłaszanie 

zamówienia z tygodniowym wyprzedzeniem.  

Warsztaty każdorazowo dostosowywane są do konkretnej grupy, dlatego podczas rezerwacji prosimy 

o podanie wieku i szacowanej liczby uczestników. 

 

Rezerwacje przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 pod numerem telefonu 

12 430 60 23.  

 

Udział w zajęciach i wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie jest 

równoznaczny z wyrażeniem zgody na rejestrację fotograficzną i wykorzystanie zdjęć na potrzeby MEK. 

 

W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z zarezerwowanych zajęć, zamawiający ponosi połowę 

kosztów. 
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