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PRZEDSZKOLA W MEK  
rok szkolny 2022/2023 

 

W RYTMIE KULTURY 

 Boże Narodzenie. Czas niecodzienny 

Co wspólnego z Bożym Narodzeniem ma pająk, srebrna moneta i ostry gwóźdź? Do czego mogą 
służyć świąteczne porządki? Gdzie szukać produktów na wigilijny stół? Poszukiwanie źródeł 
rodzinnych tradycji. Poznawanie znaczeń świątecznych smaków i symboli. Odkrywanie 
tajemnic tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych. 
 
Czas trwania: 3-4 latki – 60 minut, starsze grupy – 90 minut 
Podstawa programowa: III.2, III.6, IV.9 
Dostępność: grupy integracyjne, osoby z niepełnosprawnością słuchu, osoby 
z niepełnosprawnością wzroku, osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
 
Warsztaty prowadzimy od 28 listopada do 22 grudnia 2022 roku. 

 Wielkanoc. Czas odnowy 

Do czego może służyć palma wielkanocna? Czym pachnie i smakuje święcone? Jak złożyć 
życzenia za pomocą pisanek? Warsztaty wprowadzające w czas świątecznych przygotowań 
i zwyczaje związane z okresem Wielkiej Nocy. Odkrywanie chrześcijańskich 
i przedchrześcijańskich źródeł polskich tradycji wielkanocnych. Porównywanie rytmu przyrody 
i rytmu życia człowieka.  
 
Czas trwania: 3-4 latki – 60 minut, starsze grupy – 90 minut 
Podstawa programowa: III.2, III.6, IV.9 
Dostępność: grupy integracyjne, osoby z niepełnosprawnością słuchu, osoby 
z niepełnosprawnością wzroku, osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
 
Warsztaty prowadzimy od 1 marca do 5 kwietnia 2023 roku. 
 

WCZORAJ I DZIŚ 

 Domowe opowieści 

Jakie historie może opowiedzieć kołyska, skrzynia posagowa lub stary piec? Czym przed stu 
laty zajmowali się mieszkańcy okolic Krakowa? Jak zmieniło się dzieciństwo i miejsce dzieci w 
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rodzinie w ciągu stu ostatnich lat? Wizyta w muzealnej izbie krakowskiej. Radości, troski i 
codzienne wyzwania Krakowiaków z perspektywy najmłodszych członków dawnej rodziny. 
 
Czas trwania: 3-4 latki – 60 minut, starsze grupy – 90 minut 
Podstawa programowa: II.6, III.6, IV.10, IV.16  
Dostępność: grupy integracyjne 

 Jak to działa?  

Czy dom może funkcjonować bez prądu? Czy podnoszenie ciężarów zawsze wymaga wysiłku? 
Jak skłonić mechanizmy do działania? Zabawy fizyką i fizyka w zabawie. Wprawianie w ruch 
mechanizmów z jarmarków i wiejskich warsztatów. Eksperymenty z kołami, przekładniami i 
dźwigniami. Odkrywanie sił drzemiących w naturze. 
 
Czas trwania: 3-4 latki – 60 minut, starsze grupy – 90 minut 
Podstawa programowa: I.6, I.7, IV.11 
Dostępność: grupy integracyjne, osoby z niepełnosprawnością słuchu, osoby 
z niepełnosprawnością wzroku 

 Do zabawy! 

Jak wyglądało dzieciństwo w czasach naszych prapradziadków i praprababć? Co łączy 
współczesne dzieci z tymi sprzed stu lat? A przedstawicieli różnych kultur i krajów? Testowanie 
dawnych pomysłów na wolny czas. Wprawianie w ruch zabawek z odpustowych kramów, 
podwórek i wiejskich chat. Odkrywanie potencjału prostych, łatwo dostępnych materiałów i 
uniwersalnego języka zabawy. 
 
Czas trwania: 3-4 latki – 60 minut, starsze grupy – 90 minut 
Podstawa programowa: I.5, I.6, III.5,  
Dostępność: grupy integracyjne, osoby z niepełnosprawnością słuchu, osoby 
z niepełnosprawnością wzroku, osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
 

CZTERY PORY ROKU 

Cykl Cztery pory roku przybliża związki ludzi, roślin i zwierząt w rytmie zmian fenologicznych. 
W czasie warsztatów obserwujemy procesy zachodzące w przyrodzie, poszukujemy 
odpowiedzi na wyzwania ekologiczne i klimatyczne, odkrywamy analogie między nazwami 
kolejnych miesięcy, a przedmiotami zgromadzonymi w muzeum. Istnieje możliwość udziału w 
wybranym temacie lub całym cyklu warsztatów. 

 Jesień 

Czy wrzosy zawsze są wrzosowe? Co łączy październik z naturalnymi ubraniami oraz… 
meblami? Dlaczego liście spadają z listopadowych drzew? Odkrywanie kolorów i kształtów 
jesiennego lasu. Przygotowania do zimy w świecie zwierząt i dawnych gospodarzy. Poznawanie 
owoców i warzyw zbieranych oraz przetwarzanych jesienią. 
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Czas trwania: 3-4 latki – 60 minut, starsze grupy – 90 minut 
Podstawa programowa: II.10, II.11, IV.18 
Dostępność: grupy integracyjne 
 
Warsztaty prowadzimy od 5 września do 25 listopada 2022 roku. 

 Zima 

Czy tylko w grudniu coś może iść jak po grudzie? Co warto zjeść na styku starego i nowego 
roku? Czy luty zawsze musi być „luty” – nieprzyjemny, mroźny i srogi? Poznawanie dawnych 
pomysłów na długie zimowe wieczory. Testowanie niezwykłych właściwości wełny. Malowanie 
szronem na szybach oraz eksperymenty z płatkami śniegu i lodem. 
 
Czas trwania: 3-4 latki – 60 minut, starsze grupy – 90 minut 
Podstawa programowa: II.10, II.11, IV.18 
Dostępność: grupy integracyjne 
 
Warsztaty prowadzimy od 3 stycznia do 28 lutego 2023 roku. 

 Wiosna 

Jaki związek ma marzec z przysłowiowym garncem? Które kwiaty kwitną w kwietniu? Dlaczego 
maj jest miesiącem mam? Poznawanie tradycyjnych sposobów przywoływania wiosny i 
poszukiwanie jej zwiastunów. Obserwacja budzącej się do życia przyrody. Konstruowanie 
miniaturowych szklarni i zakładanie własnych upraw. 
 
Czas trwania: 3-4 latki – 60 minut, starsze grupy – 90 minut 
Podstawa programowa: II.10, II.11, IV.18 
Dostępność: grupy integracyjne 
 
Warsztaty prowadzimy od 20 marca do 31 maja 2023 roku. 

 Lato 

Co łączy czerwiec z czerwienią polskiej flagi? Jak powstaje pyszny lip(c)owy miód? Jakie zboża 
można zebrać w sierpniu – niekoniecznie za pomocą sierpów? Wakacyjna wyprawa za miasto. 
Wizyta na łące, w gospodarstwie rolnym i na polu. Podążanie szlakiem pszczół i odkrywanie 
tajemnic pasieki. Budowa domków dla pożytecznych owadów. 
 
Czas trwania: 3-4 latki – 60 minut, starsze grupy – 90 minut 
Podstawa programowa: II.10, II.11, IV.18 
Dostępność: grupy integracyjne 
 
Warsztaty prowadzimy od 1 czerwca do 31 sierpnia 2023 roku. 
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INFORMACJE PRAKTYCZNE 

 Lokalizacja 
 
Muzeum Etnograficzne w Krakowie mieści się dwóch budynkach na krakowskim Kazimierzu. 
Wystawa stała usytuowana jest w budynku Ratusza, przy placu Wolnica 1. Przestrzeń wystaw 
czasowych znajduje się około 200 metrów dalej – w Domu Esterki przy ulicy Krakowskiej 46. 
Muzeum nie posiada parkingu. 

 

 Wielkość grup  

Warsztaty prowadzimy dla grup liczących do 25 osób. Większym grupom proponujemy podział 
uczestników na dwa zespoły (bez dodatkowych kosztów).  

 Cennik  

Koszt warsztatów wynosi 12 zł od uczestnika. Grupy liczące mniej niż 10 osób są zobowiązane 
do zakupu 10 biletów.  
 
Zniżka w wysokości 50% przysługuje uczestnikom posiadającym Kartę Dużej Rodziny, 
Krakowską Kartę Rodzinną lub Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem. 
 
Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 roku, za udział w warsztatach 
zapłacą 1 zł (w oparciu o dowód przekroczenia granicy od daty 24.02.2022 r.). 

 Opiekunowie grup  
 
Opiekunowie towarzyszą uczestnikom bezpłatnie. Zachęcamy ich do aktywnego udziału. 
Prosimy o czuwanie nad zachowaniem grupy i współpracę z osobą prowadzącą. 
 

 Rezerwacja warsztatów 

Warsztaty prowadzimy jedynie dla grup, które dokonały wcześniejszej rezerwacji. Terminy 
warsztatów ustalamy indywidualnie, w miarę wolnych miejsc. z co najmniej tygodniowym 
wyprzedzeniem. Rezerwacje przyjmujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-16.00, 
pod numerem telefonu 883 751 003. 
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