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Prelekcje z zakresu historii, literatury,
kultury ilustrowane ossolińskimi zbiorami. W zależności od
bliższe
wybranego tematu zajęcia uzupełnione pokazem zbiorów na wystawach czasowych – wstęp wolny

Co to jest Ossolineum – historia i specyfika Fundacji Józefa Maksymiliana
Ossolińskiego i jej znaczenie dla polskiej historii i kultury (klasy – I)

Mapa jako wizerunek minionych epok - dawne mapy, choć już nieaktualne, niedokładne i obfitujące w „zbędne ozdoby” są zwierciadłem, w którym
można ujrzeć wizerunek minionych epok, w których je tworzono (klasy – I -III)

Polscy nobliści – sylwetki polskich noblistów i ich twórczość ilustrowane
m.in. rękopisami i unikatowymi fotografiami (klasy II i III)

Współczesna Biblioteka – Multicentrum Informacji – spotkanie z
bibliotekarzem w najnowocześniejszej bibliotece Dolnego Śląska (klasy I-III)
Lekcje, warsztaty, zajęcia terenowe

Śląsk i Wrocław od ośrodka plemiennego po czasy piastowskie

-

Od przybycia pierwszych Słowian na nasze ziemie minęło już ok. 1500 lat.
Jak mieszkali, czym się zajmowali i w co wierzyli? Jakie struktury społeczne
tworzyli, jakim wpływom zewnętrznym ulegali i jak zmieniał się ich świat?
(zajęcia: Muzeum Archeologiczne, Arsenał Miejski - oddział Muzeum Miejskiego Wrocławia)

Jej wysokość – kaligrafia - Co to jest „kaligrafia”? Na czym kiedyś pisano?
Na wystawie o Wrocławiu obejrzymy stare dokumenty pisane ręcznie oraz
drukowane. Później napiszemy piórkiem litery i cyfry w dawnym stylu. (zajęcia:
Muzeum Historyczne, Pałac Królewski)
 Udział w zajęciach edukacyjnych jest odpłatny i wynosi: 5 zł. od ucznia - za lekcje
muzealne, warsztaty i zajęcia terenowe.
 W ramach opłaty za zajęcia można zwiedzić dany oddział muzeum.
 Zajęcia prowadzą pracownicy Działy Pedagogicznego oraz pracownicy naukowi
odwiedzanego Muzeum.
 Koszt przejazdu do rozliczenia - uzależniony o ilości uczestników

Wyjazd organizowany jest w terminie do 30 dni od związania grupy
(zgłoszenie, zgoda na wyjazd, opłata, podpisana znajomość regulaminu wycieczki).
LICZEBNOŚĆ GRUP: 12 osób + 1 opiekun, 27 osób +2 opiekunów

