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ź
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Gry muzealne
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Szkoła w muzeum – „Ucieczka z ławek”
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„Opowieści przedmiotów” i „Trochębajki
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Dział Edukacji
Muzeum Narodowego w Krakowie
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JAKIE TYPY ZAJĘĆ MOŻNA ZAMÓWIĆ
W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE

Grupom szkolnym polecamy kilka sposobów na skorzystanie z wystaw
w naszym Muzeum przy udziale wykwaliﬁkowanej kadry edukatorów oraz
przewodników: lekcje muzealne, Ko-lekcje z klasą (aktywne oprowadzania),
gry muzealne, spacery po mieście, muzealne lekcje online.

MUZEALNE LEKCJE ON-LINE
Nowość w naszej ofercie – tematyczne zajęcia inspirowane lekcjami muzealnymi
prowadzonymi stacjonarnie. Uwzględniają zarówno elementy wykładowe, jak
i zadania angażujące uczestników. Specjalnie przygotowane prezentacje
pozwalają poznać szereg dzieł ze zbiorów Muzeum, ułatwiają przyswojenie
najważniejszych informacji, są punktem wyjścia do interakcji.
Szczegóły – patrz s. 12
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LEKCJA MUZEALNA
Lekcja muzealna to okazja do bezpośredniego kontaktu z dziełami sztuki
i świadectwami historii. W Muzeum Narodowym w Krakowie realizujemy lekcje
dotyczące materiału od starożytności po czasy współczesne. Zajęcia edukacyjne,
opracowane z uwzględnieniem podstawy programowej, stanowią znakomite
uzupełnienie i rozszerzenie lekcji w szkole. W ich trakcie wykorzystujemy metody
aktywizujące, mające pobudzić uczestników do samodzielnego myślenia
i tworzenia własnych opinii (karty pracy, dyskusja, praca w grupach). Duży nacisk
kładziemy na argumentowanie wypowiedzi i aktywną formę zwiedzania.
Staramy się, aby lekcje dla grup przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych
były w uzasadnionych przypadkach wzbogacane zajęciami plastycznymi.
W niektórych oddziałach dysponujemy specjalnymi salami edukacyjnymi.
W ofercie dla przedszkoli i szkół podstawowych wyróżniliśmy kilka bloków
tematycznych: „Sztuka”, „Czas i przestrzeń”, „Przyroda”, w których znalazły się
podejmujące te właśnie wątki tematy lekcji ze wszystkich oddziałów Muzeum.
Ofertę lekcji dla szkół ponadpodstawowych podzieliliśmy na trzy bloki: „Epoki”,
„Tematy przekrojowe”, „Analiza dzieła sztuki”. Wszystkie zajęcia zostały
opracowane z uwzględnieniem podstawy programowej. Dla klas 7–8 szkoły
podstawowej dotyczy ona przedmiotów: język polski, historia, wiedza
o społeczeństwie, plastyka. Z kolei dla szkół ponadpodstawowych dotyczy
przedmiotów: język polski, historia, podstawy przedsiębiorczości, wiedza
o kulturze, historia sztuki. Zajęcia prowadzimy w galeriach i w salach
edukacyjnych. W ich trakcie uczniowie zapoznają się z oryginalnymi zabytkami
i ich historią. Duży nacisk kładziemy na dyskusję i aktywną formę zwiedzania.

KO-LEKCJA Z KLASĄ – AKTYWNE OPROWADZANIE
Zajęcia umożliwiają zwiedzanie całej kolekcji wybranej galerii Muzeum
Narodowego w Krakowie, a także wystaw czasowych. Zamiast tradycyjnego
oprowadzania proponujemy wspólną przygodę polegającą na dyskusji,
wymianie spostrzeżeń, rozwiązywaniu zadań. Wyobraźnia i zaangażowanie
zwiedzającego stają się prawdziwym muzealnym przewodnikiem. Ta forma
zwiedzania nie jest skoncentrowana na jednym wybranym zagadnieniu czy
temacie, ale pozwala poznać całość zbiorów danej galerii lub wystawy czasowej.
Szczegóły – patrz s. 24 i 30
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GRA MUZEALNA
Gry muzealne odbywają się w przestrzeniach wystaw stałych. Zamiast udziału
w tradycyjnej lekcji muzealnej uczestnicy otrzymują kartę z zagadkami i pod
opieką edukatora próbują je rozwiązać w wyznaczonym czasie.
Szczegóły – patrz s. 31

MUZEUM NA MIEŚCIE – SPACER EDUKACYJNY
Spaceruj i odkrywaj Kraków oczami krakowskich artystów! Spacer będzie
doskonałą okazją do wyostrzenia spostrzegawczości, poćwiczenia wyobraźni
i rozruszania zastałych mięśni.
Dzięki wiedzy i umiejętnościom edukatorek/edukatorów oraz kartom pracy
grupy szkolne poznają miejsca szczególnie bliskie i ważne dla Jana Matejki czy
Stanisława Wyspiańskiego.
Szczegóły – patrz s. 33

DO KOGO ADRESUJEMY NASZ PROGRAM?
Program zajęć edukacyjnych adresujemy do szerokiego grona zainteresowanych
– od dzieci w wieku przedszkolnym aż po uczniów szkół ponadpodstawowych.
Wybrane tematy zajęć mogą spodobać się również osobom dorosłym.
Proponujemy także lekcje muzealne przystosowane do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Każdy temat opatrzony jest informacją, dla jakiej grupy jest
szczególnie polecany. Istnieje również możliwość dostosowania go do innej
grupy wiekowej lub specjalnych potrzeb danej grupy.

PODSTAWA PROGRAMOWA
Tematyka zajęć edukacyjnych odpowiada podstawie programowej,
uwzględniając zmiany związane z aktualną reformą systemu oświaty, a także
uzupełnia i poszerza zawarty w niej zasób wiadomości. Zajęcia dostosowujemy
do wieku uczestników.

5

JAK ZAMÓWIĆ ZAJĘCIA
EDUKACYJNE W MUZEUM
Centrum Informacji i Rezerwacji MNK
poniedziałek – piątek: 9:00 – 16:00
tel. 12 433 57 44
e-mail: rezerwacja@mnk.pl
Regulamin rezerwacji
w Muzeum Narodowym w Krakowie:
https://mnk.pl/artykul/regulamin-rezerwacjimuzeum-narodowego-w-krakowie
Zapraszamy grupy zorganizowane do czterech
oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie:
ź

Gmach Główny (wszystkie wystawy)

ź

Muzeum Książąt Czartoryskich

ź

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

ź

Kamienica Szołayskich

Podstawowe ograniczenia sanitarne:
ź

limit uczestników w grupie: 14 osób razem
z opiekunami

ź

uczestnicy muszą mieć zakryte usta i nos

ź

o b ow i ą z u j e z a ch ow y wa n i e 2- m e t rowe g o
odstępu między zwiedzającymi

ź

obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do
muzeum

Odpowiedzialność za przestrzeganie zasad
bezpieczeństwa ponosi opiekun grupy. W razie
nieprzestrzegania zasad sanitarnych prowadzący
zajęcia jest uprawniony do ich bezzwłocznego
zakończenia.
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W pozostałych oddziałach Muzeum Narodowego w Krakowie zapraszamy
zwiedzających indywidualnych w grupach maksimum 5-osobowych.

Regulamin zwiedzania w Muzeum Narodowym w Krakowie:
https://mnk.pl/artykul/regulamin-zwiedzania-w-muzeumnarodowym-w-krakowie
Dla grup szkolnych polecamy również tematyczne lekcje online z edukatorem
Szczegóły na stronie 12.

INFORMACJE POTRZEBNE DO REZERWACJI:
ź

termin wizyty,

ź

rodzaj usługi, np. lekcja muzealna, Ko-lekcja z klasą, oprowadzanie itd.,

ź

wielkość grupy (liczba uczestników, liczba opiekunów), wiek uczestników,

ź

dane kontaktowe: adres instytucji, telefon i e-mail opiekuna grupy,

ź

uwagi dodatkowe, które pozwolą nam lepiej przygotować się do Państwa
wizyty w Muzeum.

1. Zapoznaj się ze stroną internetową MNK www.mnk.pl lub naszymi materiałami
informacyjnymi.
2. Wybierz odpowiedni dla Twoich uczniów etap nauczania.
3. Wybierz temat zajęć (pomogą Ci w tym zagadnienia przedstawione w formie
słów kluczy). Zanim zadzwonisz, przygotuj listę niezbędnych informacji.
4. Rezerwacje są przyjmowane z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem.
5. Zadzwoń lub wyślij e-mail, by dokonać rezerwacji.
6. Koniecznie potwierdź dokonaną rezerwację, wypełniając formularz on-line
w ciągu 24 h od jego otrzymania (Uwaga! Realizujemy wyłącznie rezerwacje,
które zostały potwierdzone).

Rezerwacji można dokonać przez Centrum Informacji i Rezerwacji (w godz.
9.00–16.00) – nr tel. 12 433 57 44, e-mail: rezerwacja@mnk.pl
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Rezerwacja zajęć w oddziale Muzeum Karola Szymanowskiego w willi „Atma”
w Zakopanem – tel. 18 202 00 40, e-mail: agiewont@mnk.pl
Centrum Informacji i Rezerwacji przyjmuje zapisy na zwiedzanie grup
z przewodnikiem, lekcje muzealne, Ko-lekcję z klasą, gier muzealnych i spacerów
po mieście oraz wejścia na wystawy grup zorganizowanych z przewodnikiem
miejskim lub bez przewodnika.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

ź

Lekcja muzealna trwa 60 minut,

ź

Ko-lekcja z klasą trwa 60 minut,

ź

Lekcja online trwa 45 minut,

ź

Oprowadzanie z przewodnikiem trwa 60 minut,

ź

Gra muzealna trwa do 2 godzin,

ź

Spacer po mieście trwa do 3 godzin.

Wszystkie zajęcia stacjonarne prowadzimy od wtorku do niedzieli w godzinach
otwarcia poszczególnych oddziałów. Ostatnie grupy wpuszczane są 60 minut
przed zamknięciem oddziału.
Spacery rozpoczynają się najpóźniej o godzinie 15:00, prowadzimy je od wtorku do
soboty.
Lekcje online prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.
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WAŻNE INFORMACJE
ź

Grupa uczestników zajęć w Gmachu Głównym, Muzeum Książąt
Czartoryskich, Sukiennicach i Kamienicy Szołayskich może liczyć minimum 10
osób, a maksymalnie 14 osób razem z opiekunami.

ź

Grupy liczące więcej niż 14 osób dzielone są odpowiednio na 2, 3, 4… grupy
i wchodzą do galerii w odstępach czasowych uzależnionych od wielkości
konkretnej galerii.

ź

W pozostałych oddziałach MNK przyjmujemy wyłącznie zwiedzających
indywidualnych (maksymalna liczba osób w grupie: 5).

ź

Rezerwacje oprowadzania z przewodnikiem, lekcji muzealnych, lekcji online,
Ko-lekcji z klasą, gier muzealnych i spacerów po mieście przyjmowane są
minimum dwa tygodnie przed planowaną wizytą. Można dokonać rezerwacji
również z większym (kilkumiesięcznym) wyprzedzeniem.

ź

Rezerwacje do Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach oraz Muzeum
Książąt Czartoryskich przyjmowane są minimum dwa tygodnie, a maksimum
miesiąc przed planowaną wizytą.

ź

W wypadku rezygnacji z rezerwacji później niż jeden dzień przed ustalonym
terminem wizyty zamawiający zobowiązany jest do opłaty 120 zł za zamówioną
usługę.

ź

Nie ma możliwości rozpoczęcia zajęć przed wyznaczoną godziną.

ź

Na zajęcia prosimy przychodzić punktualnie.

ź

Na grupy, które nie uprzedziły o spóźnieniu, czekamy 30 min. od chwili
planowanego rozpoczęcia zajęć.

ź

W wyjątkowych wypadkach zastrzegamy sobie prawo do odwołania zajęć po
wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego. Może się to wydarzyć
szczególnie w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego.

ź

Rezerwacja/zakup biletu jest równoznaczny z akceptacją regulaminu
zwiedzania oraz rezerwacji MNK.

ź

Rezerwacja/zakup biletu jest równoznaczny z oświadczeniem każdego
opiekuna, że wg jego wiedzy ani on, ani osoba przebywająca pod jego opieką
nie jest zakażona Covid-19.

ź

Uczestnik oraz jego opiekun potwierdzają, że dane kontaktowe podane przy
rezerwacji/zakupie biletu online są aktualne.
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CENY ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

BILET DLA DZIECI

ź

dzieci do 7 lat – wstęp bezpłatny

I MŁODZIEŻY NA

ź

uczniowie i studenci do 26 lat – 1 zł

WYSTAWY STAŁE
BILET DLA DZIECI

w zależności od wystawy

I MŁODZIEŻY NA
WYSTAWY CZASOWE

LEKCJA / KO-LEKCJA

ź

12 zł od ucznia w języku polskim

ź

24 zł od ucznia w języku obcym

(opłata minimalna: 120 zł od grupy)
KARNETY DLA SZKÓŁ

ź

3 lekcje – 30 zł od ucznia
ź 5 lekcji – 40 zł od ucznia
ź 10 lekcji – 80 zł od ucznia

ZNIŻKI NA LEKCJE

ź

Karta Dużej Rodziny – 1 zł od osoby

MUZEALNE

ź

Krakowska Karta Rodzinna 3+ – 1 zł od osoby

ź

Karta Dużej Rodziny z Dzieckiem
Niepełnosprawnym – 0 zł od osoby

LEKCJE ONLINE
DLA SZKÓŁ

ź

9 zł od ucznia

(opłata minimalna: 90 zł od grupy)

GRA MUZEALNA

ź

200 zł od grupy

SPACER PO MIEŚCIE

ź

250 zł od grupy

ZWIEDZANIE
Z PRZEWODNIKIEM

WARSZTATY

Bilet wstępu do galerii + usługa przewodnicka:
ź

język polski – 130 zł

ź

język obcy – 150 zł

ź

500 zł od grupy

WYJAZDOWE
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LEKCJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O szczegóły prosimy pytać
w Centrum Informacji i Rezerwacji
tel.: 12 433 57 44, e-mail: rezerwacja@mnk.pl

LEKCJA DLA UCZNIÓW

ź

2 zł od ucznia

NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Z ZESPOŁÓW SZKÓŁ
SPECJALNYCH I KLAS
INTEGRACYJNYCH

Opłata za każdą lekcję muzealną, Ko-lekcję z klasą oraz grę muzealną zawiera
koszt biletu wstępu na wystawę.
W wypadku grup szkolnych wstęp dla jednego opiekuna na każde dziesięcioro
uczestników w grupie jest bezpłatny.
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny, Krakowską Kartę Rodzinną 3+ oraz Krakowską
Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem.

PŁATNOŚCI
Ze względu na procedury płatności za pośrednictwem faktur w Muzeum
Narodowym w Krakowie, możemy Państwu zaproponować trzy formy płatności:
1. Płatność gotówką lub kartą na miejscu w kasach oddziałów MNK (jeśli istnieje
potrzeba, kasy wydają faktury).
2. Wystawienie faktury pro forma z terminem płatności przed Państwa wizytą –
termin realizacji maks. 2 tygodnie przed wizytą w Muzeum.
3. Wystawienie faktury przez kasę z płatnością po wizycie, jednakże zgodę na taką
operacje wydaje każdorazowo kierownik oddziału.
W przypadku wyboru drugiej opcji, prosimy o informację bezpośrednio do
Centrum Informacji i Rezerwacji MNK, a my uruchomimy wtedy odpowiednią
procedurę.
Jeśli zdecydują się Państwo na trzeci wariant, prosimy o napisanie mailowo
stosownej prośby do kierownika oddziału i przekazanie informacji o ich decyzji do
Centrum Informacji i Rezerwacji MNK – naniesiemy wtedy odpowiednie
poprawki na Państwa rezerwację. Należy to uczynić przed zaplanowaną wizytą.
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LEKCJE ONLINE DLA SZKÓŁ
Chcecie wiedzieć, co było tak kuszące w sarmatyzmie? Dlaczego dama
Leonarda trzyma na rękach gronostaja? Jak odróżnić perspektywę zbieżną od
powietrznej? W jakim celu Jan Matejko malował nietoperze?
Zapraszamy na lekcje online dla szkół!
Do skorzystania z oferty zachęcamy nauczycieli, wychowawców i pracowników
domów kultury, placówek szkolno-wychowawczych oraz innych instytucji
chcących wzbogacić edukację kulturową swoich podopiecznych.
Spotkania online są inspirowane lekcjami muzealnymi, które zazwyczaj
realizujemy w naszym Muzeum. Wychodząc w stronę obecnych potrzeb grup
zorganizowanych, przenieśliśmy niektóre z naszych zajęć do sieci. Zostały one
dostosowane do specyﬁki spotkań w Internecie. Mieszczą się w czasie jednej
godziny lekcyjnej i prowadzone są przez doświadczonych edukatorów
muzealnych.
Zajęcia proponujemy uczniom i uczennicom klas 4-8 szkół podstawowych oraz
szkół ponadpodstawowych.
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Informacje praktyczne:
ź

Rezerwujemy grupy z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem.

ź

Zajęcia trwają 45 minut plus ewentualnie 10 minut na kwestie techniczne.

ź

Koszt zajęć: 9 zł od osoby.

ź

Minimalna liczba uczestników: 10 osób.
Maksymalna liczba uczestników: 30 osób.

ź

Zajęcia prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–16:00.

ź

Rezerwacji należy dokonać w Centrum Informacji i Rezerwacji MNK:
rezerwacja@mnk.pl lub tel. 12 43 35 744 (czynne w godz. 9:00–16:00 w dni
powszednie).

ź

Zamawiający otrzymuje link z Muzeum wraz z informacjami organizacyjnymi
i proszony jest o rozesłanie go wszystkim uczestnikom.

ź

Zamawiający otrzymuje wiadomość mailową z informacjami o płatności oraz
szczegółami organizacyjnymi, które powinien przekazać uczestnikom zajęć.

ź

Płatności za zajęcia należy dokonać przed umówionym terminem lekcji.

Mamy nadzieję, że wspólnie z Państwem będziemy mogli jak najlepiej poznać
i doskonalić tę formę prowadzenia spotkań z grupami szkolnymi.
Wszelkie komentarze prosimy kierować do Filipa Skowrona (fskowron@mnk.pl).
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TEMATY

Dama z gronostajem i Leonardo da Vinci
słowa klucze: portret, „Dama z gronostajem”, Leonardo da Vinci, mecenat,
konserwacja, warsztat malarski, malarstwo temperowe, malarstwo olejne,
sfumato
Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem i Rembrandt van Rijn
słowa klucze: pejzaż, „Krajobraz z miłosiernym Samarytaninem”, Rembrandt
van Rijn, konserwacja, malarstwo olejne, warsztat malarski, przypowieść
Lekcja dostępna od października 2020 r.
Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kultura szlachecka. Sarmatyzm
słowa klucze: barok, sarmatyzm, złota wolność szlachecka, strój szlachecki,
portret sarmacki
Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Jak czytać dzieło sztuki? Średniowiecze, renesans, barok
słowa klucze: malarstwo tablicowe, rzeźba, techniki artystyczne, sztuka
sakralna, sztuka świecka, tematy charakterystyczne dla danej epoki: scena
biblijna, portret, ikonograﬁa, symbol, alegoria, kompozycja, głębia, perspektywa
hierarchiczna, zbieżna, malarska, powietrzna, światło i cień
Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych
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Kultura i obyczaje Młodej Polski
słowa klucze: Młoda Polska, secesja, artysta, role społeczne kobiet i mężczyzn,
patriotyzm, sztuka dla sztuki, teatr, literatura, cyganeria, sztuka ogrodowa, Józef
Mehoffer, Stanisław Wyspiański, motywy roślinne, japonizm, ludowość,
umiłowanie dawności, asymetria, pastel, Kraków
Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Romantyzm w kontekście literackim
słowa klucze: romantyzm, korespondencja sztuk, polscy bohaterowie narodowi,
język ezopowy, mesjanizm, gotycyzm, ludowość, historyzm, Józef Poniatowski,
Tadeusz Kościuszko, Napoleon, Adam Mickiewicz, Piotr Michałowski, Jan
Matejko
Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Cud Wisły. Fakty i mity
słowa klucze: wojna polsko-bolszewicka, Bitwa Warszawska, Cud Wisły, ksiądz
Skorupka, bitwa pod Komarowem
Lekcja dostępna od 21.09.2020 do 29.11.2020 r.
Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Kolekcjonowanie - pasja czy szaleństwo?
słowa klucze: kolekcjonowanie, kolekcja, przeszłość, dziedzictwo, sztuka,
zabytek, Izabela Czartoryska, Władysław Czartoryski, Jan Matejko, Emeryk
Hutten - Czapski, Feliks „Manggha” Jasieński
Lekcja dostępna od 21.09.2020 r.
Zajęcia dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych
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Historia mierzenia czasu. Zegary przez wieki
słowa klucze: czas, przeszłość, mierzenie czasu, rodzaje zegarów, rzemiosło
artystyczne, chronologia, epoka
Lekcja dostępna od 21.09.2020 r.
Zajęcia dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych

Zrozumieć malarstwo. Analiza dzieła sztuki
słowa klucze: analiza formalna i ikonograﬁczna, interpretacja, symbol
a symbolizm, ekspresja, gatunki malarskie, techniki artystyczne w XIX wieku,
kompozycja, perspektywa, światłocień, linia, barwa, walor, faktura, laserunek,
impast, ﬁni
Lekcja dostępna od 21.09.2020 r.
Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Malarscy kronikarze historii Polski
słowa klucze: historia, kronikarz, tradycja, powstania i mity narodowe,
malarstwo historyczne, batalistyka, sztuka „ku pokrzepieniu serc”, propaganda,
alegoria, idealizacja, konwencja
Lekcja dostępna od listopada 2020 r.
Zajęcia dla uczniów klas 7-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Muzyczny dom Karola Szymanowskiego
słowa klucze: kompozytor, muzeum biograﬁczne, folklor góralski, balet,
pantomima, harnaś
Lekcja dostępna od listopada 2020 r.
Zajęcia dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych
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LEKCJE MUZEALNE
2020/2021
Grupy zorganizowane zapraszamy do czterech
oddziałów Muzeum Narodowego w Krakowie:
ź

Gmach Główny (wszystkie wystawy)

ź

Muzeum Książąt Czartoryskich

ź

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

ź

Kamienica Szołayskich
W p ozo s t a ł ych o d d z i a ł a ch , z p owo d u

ograniczeń sanitarnych, zapraszamy do odwiedzin
zwiedzających indywidualnych.
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PRZEDSZKOLA
I KLASY 1–6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Zajęcia prowadzimy w galeriach i w salach edukacyjnych. W trakcie zajęć
uczniowie zapoznają się z oryginalnymi zabytkami i ich historią. Duży nacisk
kładziemy na dyskusję i interaktywną formę zwiedzania. Często wzbogacamy
lekcję różnymi działaniami plastycznymi.

SZTUKA
Tematy skierowane do młodszych odbiorców mają na celu prezentację różnych
aspektów sztuk wizualnych. Zajęcia wprowadzają w świat sztuki przez
obserwację i samodzielną twórczość. Jednocześnie przez doświadczenie
i wspólną zabawę dzieci zapoznają się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi
sztuki oraz z materiałami i tworzywami artystycznymi. Poznają strukturę dzieła
sztuki oraz tajniki pracowni artystów z różnych epok, w tym także twórców sztuki
współczesnej. W ramach zajęć młodzi widzowie dowiedzą się też, czym jest
muzeum, jakie są jego zadania, i dlaczego ważne jest, żeby przychodzili oglądać
wystawy sztuki zarówno z klasą, jak i samodzielnie.

18

Przygody ze sztuką. Pierwsza wizyta w muzeum
ź

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: muzeum – jego działanie, historia, architektura, kolekcja,
kolekcjonowanie, sztuka, dzieło sztuki, zabytek, artysta, muzealnik
Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych.

W pracowni dawnych mistrzów
ź

Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: artysta, mistrz, warsztat, obraz, rzeźba, gatunki malarskie, techniki
artystyczne, rzemiosło artystyczne, Dama z gronostajem, Leonardo da Vinci
Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych oraz uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

W pracowni artysty
ź

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: artysta, szkic, projekt, model, pracownia, obraz, płótno, podobrazie,
sztaluga, paleta malarska, farby, olej lniany, rama, werniks, faktura, glina, dłuto,
metal, kamień, odlew
Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych oraz uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

Słońcem malowane. Witraże
ź

Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego

słowa klucze: witraż – historia i technika, projekt, karton, światło, barwa, sztuka
monumentalna, malarstwo
Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych oraz uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.
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Co się robi z gliny?
ź

Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego

słowa klucze: glina w historii, sztuka użytkowa, rzemiosło, ceramika, kamionka,
fajans, porcelana, manufaktura
Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych oraz uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

Rany, jestem portretowany! O portrecie
ź

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: portret realistyczny, reprezentacyjny, oﬁcjalny, psychologiczny,
prywatny, autoportret, model, pozowanie, poza, gest, ubiór, atrybut, rekwizyt
Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych.

Klucz do muzeum
ź

Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: muzeum, kolekcja, drzewo genealogiczne, zabytek, historia, czas,
przeszłość, Puławy, Kraków, sztuka, kolekcjoner, muzealnik, portret, patriotyzm,
Świątynia Sybilli, Dom Gotycki, Biblioteka Książąt Czartoryskich
Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych.

W polskim dworze szlacheckim
ź

Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: epoka, strój, obyczajowość, herb, dwór szlachecki, kontusz, strój
narodowy, spędzanie wolnego czasu, rozrywka, savoir-vivre, tradycja, zastawa
stołowa, życie codzienne w dawnych czasach, portret
Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych.
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CZAS I PRZESTRZEŃ
Lekcje dotyczą różnych opowieści, których źródłem są eksponaty zgromadzone
w muzeum. Zajęcia przybliżają ich historię – tę ze szkolnych podręczników, ale
także różne „historie” – bardziej prywatne i jednostkowe opowieści. Przedmiotem
lekcji są też świadectwa ludzkiej pamięci i wierzeń – legendy, mity, baśnie. Dzięki
tym różnorodnym interpretacjom uczniowie poznają panujące dawniej obyczaje,
obrzędy i zmieniające się mody. Zajęcia, rozwijając wyobraźnię, są również okazją
do kształtowania postaw szacunku wobec przeszłości i pamiątek historycznych,
także tych związanych z własną rodziną i otoczeniem.
Namaluj mi bajkę. Legendy, baśnie i mity w obrazach
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

ź

słowa klucze: baśń, legenda, mit, mitologia, opowieść, pieśń, lirnik, tradycja,
obyczaj, atrybut, bogowie, smok wawelski, lajkonik, Wanda
Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych.

Rycerz i jego zbroja
ź

Gmach Główny, Galeria „Broń i Barwa w Polsce”

słowa klucze: wzór osobowy rycerza, „rycerskość” dzisiaj, pasowanie na rycerza,
kodeks rycerski, turnieje rycerskie, elementy zbroi, broń rycerza, giermek, paź,
dama serca
Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych oraz uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.

Komu bije dzwon Zygmunta. Historia w obrazach
ź

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: historia, kronikarz, malarstwo historyczne, archeologia, ojczyzna,
bohater narodowy, bitwa, hołd, Rynek krakowski, król Zygmunt I Stary, Stańczyk,
zabory, powstania narodowe, Tadeusz Kościuszko, Napoleon
Lekcja polecana dla klas 1–6 szkół podstawowych.
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Historia mierzenia czasu. Zegary przez wieki
Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego

ź

słowa klucze: czas, przeszłość, mierzenie czasu, rodzaje zegarów, rzemiosło
artystyczne, chronologia, epoka
Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych.

Jak powstają ubrania? Historia mody
Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego

ź

słowa klucze: rzemiosło artystyczne, moda, elementy stroju, przemiany
w sposobie ubierania się od średniowiecza do secesji
Lekcja polecana dla klas 1–6 szkół podstawowych, uczniów niedowidzących
i niewidomych oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Kto ty jesteś? Muzealna lekcja patriotyzmu
ź

Gmach Główny, Galeria „Broń i Barwa w Polsce”

słowa klucze: państwo, naród, symbol narodowy, język ojczysty, hymn,
niepodległość, bohater, patriotyzm
Lekcja polecana dla przedszkoli (5-6 latki) i klas 1–6 szkół podstawowych.

PRZYRODA
Lekcje związane z przyrodą wprowadzają uczniów w barwny świat natury, pór
roku, zjawisk atmosferycznych, dźwięków, a także zachowań zwierząt domowych,
rodzimych i egzotycznych. Uczestnicy zajęć poznają malarstwo pejzażowe dawne
i współczesne, dowiadują się, dlaczego przyroda stanowiła tak istotne źródło
inspiracji artystów. Uczą się dostrzegać, co o nastroju i psychice artysty może
powiedzieć sposób przedstawienia przez niego krajobrazu. Pory roku i zjawiska
przyrody, będące codziennym doświadczeniem każdego człowieka, nabierają
dodatkowych znaczeń przeﬁltrowane przez wrażliwość twórców z różnych epok.
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Tygrys w muzeum! O zwierzętach w sztuce
ź

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: przyroda, zwierzęta dzikie, hodowlane, domowe, zwyczaje i odgłosy
zwierząt, krajobraz , pejzaż, portret
Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–3 szkół podstawowych.

Cztery pory roku. O kolorach i nastrojach w obrazach
ź

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: pory roku, pejzaż, barwy przyrody, zjawiska atmosferyczne, tęcza,
koło barw, mieszanie się barw, barwy ciepłe i zimne, nastrój, uczucia
Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych.

TEMATY ŚWIĄTECZNE
Przy polskim stole. Historia kuchni, świąteczne obyczaje
ź

Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego

słowa klucze: zwyczaje świąteczne, savoir-vivre, tradycja, zastawa stołowa,
dawne naczynia, życie codzienne w dawnych epokach
Lekcja polecana dla przedszkoli i klas 1–6 szkół podstawowych oraz uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących i niewidomych.
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KO-LEKCJA Z KLASĄ – aktywne oprowadzanie
Zajęcia polecane dla klas 4–6 szkół podstawowych

ź

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: malarstwo i rzeźba, historia Polski w XIX wieku, malarstwo
historyczne, pejzaż, portret, malarstwo olejne, Jan Matejko

ź

Gmach Główny, Galeria „Broń i Barwa w Polsce”

słowa klucze: rycerz, zbroja, żołnierz, mundur, odznaczenia

ź

Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego

słowa klucze: rzemiosło, sztuki użytkowe, życie codzienne, ceremonie, muzyka,
wyposażenie wnętrz, ceramika, zegary, meble, strój, instrumenty muzyczne,
zwyczaje świąteczne, tradycja, królowie, mieszczanie, szlachta

ź

Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: kolekcja, zabytek, pamiątka, sztuka, Czartoryscy, Puławy,
Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, rozbiory, emigracja, historia Polski
i Europy, dynastia, Jan III Sobieski, epoka, Orient, antyk, Leonardo da Vinci,
Rembrandt van Rijn

ź

Kamienica Szołayskich, wystawa czasowa „1920. Cud Wisły”

słowa klucze: wojna polsko-bolszewicka, wojna pozycyjna, wojna manewrowa,
konﬂikt międzynarodowy, plakat propagandowy, Bitwa Warszawska, bitwa pod
Komarowem (zajęcia dostępne od 21.09.2020 do 29.11.2020)
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KLASY 7–8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ
I SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Tematy zajęć dla starszych grup szkolnych uporządkowane są chronologicznie,
podobnie jak w programach szkolnych. Jednak taki podział – przyjęty również
w większości muzealnych ekspozycji – nie jest nieodwołalny, a zjawiska
historyczne i artystyczne omawiane są w szerokim kontekście ze szczególnym
uwzględnieniem ich znaczenia dla zrozumienia współczesności.
EPOKI
Dziedzictwo antyku
ź

Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: antyk, starożytność, mitologia grecka i rzymska, średniowiecze,
renesans, klasycyzm, humanizm, język łaciński, symbol, alegoria, atrybut, kanon,
Homer, Wergiliusz, Apulejusz, Sybilla, dewiza
Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
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Chwała i sława. Wielkie dynastie, wielcy wodzowie
ź

Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: Jagiellonowie, Łukasz Cranach, Wazowie, Łukasz Opaliński, Jan III
Sobieski, odsiecz wiedeńska, dynastia, elekcja, dwór królewski, sylwetki władców
i władczyń, Stefan Czarnecki, Stanisław Żółkiewski
Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Co z tą Damą? Gdzie ten Rembrandt?
ź

Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: portret, pejzaż, Dama z gronostajem, Leonardo da Vinci, Krajobraz
z miłosiernym Samarytaninem, Rembrandt van Rijn, mecenat, konserwacja,
warsztat malarski, malarstwo olejne
Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Malarscy kronikarze historii Polski
ź

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: historia, kronikarz, tradycja, źródła ikonograﬁczne i historyczne,
historiozoﬁa, powstania i mity narodowe, malarstwo historyczne, batalistyka,
akademizm, sztuka „ku pokrzepieniu serc”, propaganda, dydaktyzm, anegdota,
alegoria, idealizacja, konwencja
Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Romantyzm w kontekście literackim
ź

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: romantyzm, korespondencja sztuk, polscy bohaterowie narodowi,
język ezopowy, mesjanizm, gotycyzm, ludowość, historyzm, miejsca serdeczne,
Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Napoleon, Adam Mickiewicz, Piotr
Michałowski, Jan Matejko
Lekcja polecana dla szkół ponadpodstawowych.
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Powstania narodowe – legenda powstań i codzienność powstańcza
ź

Gmach Główny, Galeria „Broń i Barwa w Polsce”

słowa klucze: powstania, insurekcja, naród, patriotyzm, niepodległość, polityka,
codzienność żołnierska, kobiety a powstania, ubiór i uzbrojenie, militaria,
sukmana, żałoba narodowa, biżuteria patriotyczna
Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Cud Wisły. Fakty i mity
ź

Kamienica Szołayskich, wystawa czasowa „1920. Cud Wisły”

słowa klucze: wojna polsko-bolszewicka, Bitwa Warszawska, Cud Wisły, ksiądz
Skorupka, Józef Piłsudski, gen. Rozwadowski, gen. Haller, gen. Sikorski, Michaił
Tuchaczewski, bitwa pod Komarowem
Lekcja dostępna od 21.09.2020 do 29.11.2020
Lekcja polecana dla klas 7-8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

„Przeszłość przyszłości” – czas Czartoryskich
ź

Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: muzeum, kolekcja, drzewo genealogiczne, zabytek, historia, czas,
przeszłość, Puławy, Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, sztuka,
kolekcjoner, muzealnik, portret, patriotyzm, Świątynia Sybilli, Dom Gotycki,
Tadeusz Czacki, rozbiory
Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych.

Muzeum w szuﬂadzie. Poetka/poeta – kto to jest?
ź

Kamienica Szołayskich im. F. Jasieńskiego

słowa klucze: wystawa „Szuﬂada Szymborskiej” Wisława Szymborska, poeta,
poezja współczesna, korespondencja sztuk, miniatura, parodia, warsztat
poetycki, inspiracja, ekfraza, intertekstualność, korespondencja sztuk, XX wiek,
miniatura, mozaika, sztuka japońska, hiperbola, parafraza, parodia
Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
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TEMATY PRZEKROJOWE
Dzięki różnorodności zbiorów prezentowanych w oddziałach Muzeum
Narodowego w Krakowie możemy skorzystać z okazji do wspólnej obserwacji
zjawisk obejmujących wiele epok. Galeria Rzemiosła Artystycznego oraz kolekcja
strojów, które ilustrują zmiany w modzie i obyczajach, czy Galeria „Broń i Barwa
w Polsce”, gdzie prezentowane są dzieje uzbrojenia, pozwalają opowiadać
o różnych zjawiskach zachodzących w kulturze oraz historii.

O modzie. Historia ubioru
ź

Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego

słowa klucze: moda, przemiany w sposobie ubierania się od średniowiecza do
secesji, obyczajowość i styl życia, strój, kostium, strój kontuszowy, frak, krynolina,
tiurniura, biżuteria i akcesoria
Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uczniów niedowidzących
i niewidomych.

TEMATY ZWIĄZANE Z ANALIZĄ DZIEŁA SZTUKI
Analiza formy dzieła sztuki jest specyﬁczną umiejętnością, która ma uzupełniać
częsty w praktyce szkolnej sposób prezentacji dzieł jako źródeł historycznych lub
wizualnych odpowiedników treści literackich. Dzięki możliwości pracy
z oryginałem muzeum oddaje dziełom sztuki głos wyrażony w ich własnym języku
– języku formy związanym z możliwościami ekspresji charakterystycznymi dla
malarstwa i rzeźby.
Umiejętność analizy to szkoła patrzenia i wrażliwości wizualnej, dostrzegania
w dziełach tego, co stanowi ich specyﬁkę. Zajęcia mają przyczynić się do
zwiększenia otwartości uczniów na niezwykłe możliwości wyrazu sztuk
plastycznych – często w mniejszym stopniu realizowane w praktyce szkolnej ze
względu na nieobecność lekcji związanych ze sztuką i plastyką.
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Zrozumieć malarstwo. Analiza dzieła sztuki
ź

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: analiza formalna i ikonograﬁczna, interpretacja, symbol
a symbolizm, ekspresja, gatunki malarskie, techniki artystyczne w XIX wieku,
kompozycja, perspektywa, światłocień, linia, barwa, walor, faktura, laserunek,
impast, ﬁni
Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
oraz dla dorosłych.

Północ czy południe? Jak czytać dzieło sztuki?
ź

Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: analiza formalna i ikonograﬁczna, interpretacja, konwencja,
gatunki malarskie, techniki artystyczne, kompozycja, perspektywa, światłocień,
symbol, kontekst kulturowy
Lekcja polecana dla klas 7–8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
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KO-LEKCJA Z KLASĄ – aktywne oprowadzanie
Zajęcia polecane dla klas 7–8 szkół podstawowych
i szkół ponadpodstawowych

ź

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

słowa klucze: sztuka polska (koniec XVIII – XIX wiek), malarstwo i rzeźba, nurty
i kierunki artystyczne, gatunki malarskie, malarstwo historyczne, batalistyczne,
rodzajowe, techniki artystyczne, historia Polski i Europy

ź

Gmach Główny, Galeria „Broń i Barwa w Polsce”

słowa klucze: przemiany w uzbrojeniu, elementy zbroi, hełm, broń palna,
oporządzenie jeździeckie, mundur, odznaczenia

ź

Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego

słowa klucze: rzemiosło, sztuki użytkowe, życie codzienne, ceremonie, muzyka,
wyposażenie wnętrz, ceramika, zegary, meble, strój, instrumenty muzyczne,
zwyczaje świąteczne, tradycja, królowie, mieszczanie, szlachta

ź

Muzeum Książąt Czartoryskich

słowa klucze: kolekcja, zabytek, pamiątka, sztuka, Czartoryscy, Puławy,
Biblioteka Książąt Czartoryskich, Kraków, rozbiory, emigracja, historia Polski
i Europy, dynastia, Jan III Sobieski, epoka, Orient, antyk, Leonardo da Vinci,
Rembrandt van Rijn

ź

Kamienica Szołayskich, wystawa czasowa „1920. Cud Wisły”

słowa klucze: wojna polsko-bolszewicka, wojna pozycyjna, wojna manewrowa,
konﬂikt międzynarodowy, plakat propagandowy, Bitwa Warszawska, bitwa pod
Komarowem (zajęcia dostępne od 21.09.2020 do 29.11.2020)
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GRY MUZEALNE
Ze względu na sytuację epidemiologiczną
możemy zaproponować Państwu skorzystanie
z gier muzealnych dla grup szkolnych w dwóch
naszych oddziałach: w Galerii Sztuki Polskiej XIX
wieku w Sukiennicach oraz w Galerii Rzemiosła
Artystycznego w Gmachu Głównym MNK.
Jak to wygląda?
Gra muzealna polega na rozwiązywaniu zadań
w przestrzeni Galerii pod okiem edukatora
muzealnego, który czuwa nad koordynacją działań.
Uczniowie pracują w kilkuosobowych grupach
w oparciu o zadania umieszczone w kartach pracy.
Zadania wymagają od uczestników odszukania
wybranych obiektów, przyjrzenia się szczegółom,
jak również połączenia faktów i wysnucia wniosków.
Po zakończeniu gry edukator podsumowuje wyniki
o ra z p r ze d s t aw i a p raw i d ł owe o d p ow i e d z i ,
jednocześnie oprowadzając uczestników po
wystawie.
Prócz motywowania uwagi, gry muzealne
pomagają kształtować kompetencje społeczne,
m.in. umiejętność współpracy, uczą aktywnego,
wnikliwego patrzenia i wyciągania wniosków.
Emocje towarzyszące rozgrywkom pomagają
w zapamiętywaniu. Grywalizacja prowadzona
w oparciu o pracę z autentycznymi zabytkami
pomaga spojrzeć na wystawę w nowy sposób.
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Tajniki muzealnego ﬂirtu
ź

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

Erudycyjny ﬂirt w muzeum? Dlaczego nie! Wszak nie od dziś wiadomo, że ludzie
zaprzyjaźnieni z kulturą roztaczają wokół siebie nieodparty urok. Zawrzyj bliższą
znajomość z muzealnym entuzjastą i słynnym Casanovą, Hipollitem Kwassem,
uporządkuj jego notatki dotyczące Galerii w Sukiennicach i przekonaj się, że
znajomość sztuki i literatury może się przydać w najbardziej zaskakujących
momentach!

W poszukiwaniu kamienia ﬁlozoﬁcznego
ź

Gmach Główny, Galeria Rzemiosła Artystycznego

To nie żart – w Galerii Rzemiosła Artystycznego jest prawie cztery tysiące
przedmiotów! Wiele z nich to rzeczy cudowne, pożyteczne i zupełnie niezwykłe.
Ale czy to możliwe, żeby wśród nich znajdował się sam kamień ﬁlozoﬁczny, słynne
dzieło alchemików…? Plotka głosi, że odpowiedź została zaszyfrowana w kilku
tajemniczych przedmiotów. Odszukaj je i poznaj prawdę!

Informacje praktyczne:
ź

Grupa wiekowa: 7 – 8 klasa SP i szkoły ponadpodstawowe

ź

Czas trwania: do 2 godzin

ź

Cena: 200 zł od grupy

ź

Liczba uczestników: min. 10, maks. 14 os. (z opiekunem)

ź

Zapisy: Zasady rezerwacji są takie same jak w wypadku innych zajęć
edukacyjnych. Rezerwacji należy dokonać w Centrum Informacji i Rezerwacji
MNK: rezerwacja@mnk.pl lub tel. 12 43 35 744 (czynne w godz. 9:00–16:00 w dni
powszednie).
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MUZEUM NA MIEŚCIE SPACERY EDUKACYJNE
Spaceruj i odkrywaj Kraków oczami krakowskich
artystów! Spacer będzie doskonałą okazją do
wyostrzenia spostrzegawczości, poćwiczenia
wyobraźni i rozruszania zastałych mięśni. Dzięki
wiedzy i umiejętnościom edukatorek/edukatorów
oraz kartom pracy grupy szkolne poznają miejsca
szczególnie bliskie i ważne dla Jana Matejki czy
Stanisława Wyspiańskiego.

Kraków Wyspiańskiego – spacer po mieście
Zwiedzajcie Kraków oczami Wyspiańskiego!
Uczestnicy będą rozwiązywać zadania czekające na
nich na trasie szlaku Stanisława Wyspiańskiego.
Będą musieli wykazać się spostrzegawczością,
wyobraźnią i wytrwałością, albowiem miejsca
związane z jego życiem i sztuką są często ukryte
pośród uliczek krakowskiego Starego Miasta.
Trasa:
Spacer rozpoczyna się od Gmachu Głównego MNK
i wiedzie przez wybrane miejsca związane
z Wyspiańskim. Uczestnicy zobaczą m.in. Teatr im.
Słowackiego, gdzie odbyła się premiera „Wesela”,
Akademię Sztuk Pięknych, gdzie Wyspiański
studiował i był profesorem, miejsca zamieszkania
artysty (Dom Józefa Mehoffera) i te kojarzone z jego
sztuką (kościół Franciszkanów, Bazylika Mariacka,
Planty).
W trakcie spaceru grupa wchodzi wyłącznie do
kościoła Franciszkanów (o ile jest taka możliwość).

33

Krok w krok z Matejką – spacer po mieście śladami artysty
Podczas spaceru zaprosimy Państwa do miejsc szczególnie bliskich Janowi
Matejce, w których żył i tworzył. Opowiemy, jak narodziła się miłość artysty do
historii, który krakowski zabytek lubił najbardziej i dlaczego zwrócił Radzie Miasta
dyplom honorowego obywatela Krakowa.
Spacer dostępny od października 2020.

Informacje praktyczne:
ź

Grupa wiekowa: 7 – 8 klasa SP i szkoły ponadpodstawowe

ź

Czas trwania: 3 godziny

ź

Cena: 250 zł od grupy

ź

Liczba uczestników: maks. 14 os.

ź

Zapisy: spacery prowadzimy od wtorku do soboty, rozpoczynają się najpóźniej
o godz. 15:00. Zasady rezerwacji są takie same, jak w wypadku innych zajęć
edukacyjnych. Rezerwacji należy dokonać w Centrum Informacji i Rezerwacji
MNK: rezerwacja@mnk.pl lub tel. 12 43 35 744 (czynne w godz. 9:00–16:00 w dni
powszednie).

ź

Spacery nie obejmują zwiedzania wystaw muzealnych.

A gdyby tak zwiedzić Kraków Wyspiańskiego w formie gry miejskiej?
Zapraszamy do samodzielnego grania w “Przygotowania do wesela”:
https://mnk.pl/artykul/przygotowania-do-wesela-gra-miejska
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SZKOŁA W MUZEUM –
„UCIECZKA Z ŁAWEK”
W ramach akcji „Szkoła w muzeum – ucieczka z ławek" zachęcamy nauczycieli
do przeprowadzenia własnych lekcji w galeriach i oddziałach MNK.
Udostępniamy bezpłatny wstęp na wystawy i możliwość skorzystania
z sal edukacyjnych. Mogą być to zajęcia z języka polskiego, historii,
przedsiębiorczości, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie, katechezy... –
wybór przedmiotu zależy od prowadzącego.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną możemy zaprosić Państwa tylko do
następujących oddziałów:
ź

Gmach Główny (wszystkie wystawy)

ź

Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach

ź

Kamienica Szołayskich

ź

Muzeum Książąt Czartoryskich
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Lekcję można poprowadzić korzystając z bezpłatnych biletów klasowych – każdy
z nich upoważnia do wstępu 14 osób do wybranego oddziału lub galerii.

Jak skorzystać z oferty?
ź

Lekcję można przeprowadzić po wcześniejszej rezerwacji w Centrum
Informacji i Rezerwacji MNK, pod numerem tel. (12) 433 57 44 lub mailowo:
rezerwacja@mnk.pl.

ź

Nauczyciel może wejść z klasą w konkretnym terminie na jedną wybraną
galerię stałą lub na wystawę czasową.

Zapraszamy do skorzystania z licznych materiałów edukacyjnych
przygotowanych z myślą o poszczególnych oddziałach MNK
i odbywających się w nich lub w minionych wystawach:
https://mnk.pl/artykul/pliki-do-pobrania-dla-nauczycieli
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WARSZTATY WYJAZDOWE „OPOWIEŚCI
PRZEDMIOTÓW” I „TROCHĘBAJKI
O STANISŁAWIE WYSPIAŃSKIM”
Czy chcielibyście, aby odwiedziła Was autorka książki dla dzieci? Z naszego
muzeum może przyjechać do Was Jagoda Gumińska-Oleksy lub Katarzyna
Maziarz, autorki książek poświęconych przedmiotom zgromadzonym
w muzeum i artystom, którzy je stworzyli.
Podczas wyjazdowych warsztatów próbujemy odpowiedzieć na pytania: Kto
może napisać książkę? Co jest do tego potrzebne? Zaproponujemy działania
aktywizujące wyobraźnię i pobudzające do twórczego myślenia.

„Opowieści przedmiotów, czyli bajki podsłuchane w muzeum”, prowadzenie:
Jagoda Gumińska-Oleksy
O czym bzyczały muchy, gdy chciały pomóc parze zakochanych? Czego szukał
w lustrze pewien samotny chłopiec? Czy w noc świętojańską także buty mogą
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mogą przynosić szczęście? Zapraszamy do spotkania z książką, która odpowiedzi
na te ważne pytania odnalazła w… muzeum. Okazuje się bowiem, że przedmioty
ukryte w zakamarkach muzealnych wystaw mogą posiadać czarodziejską moc
i mają nam do powiedzenia szereg zaskakujących historii. Przy okazji baśnie
pomagają zrozumieć kwestie ważne z punktu widzenia dziecka i jego dorosłego
opiekuna. Mówią między innymi o potrzebie posiadania przyjaciela,
o marzeniach, które się spełniają, choć czasem trudno to zauważyć, oraz
o umiejętności docenienia swojej roli i miejsca w świecie.
„Trochębajki o Stanisławie Wyspiańskim”, prowadzenie: Katarzyna Maziarz
Dlaczego „Trochębajki” są bajkami, ale tylko trochę? Ile jest w nich prawdy i kto je
opowiada? Jaką rolę w tych historiach odgrywa pewien ceniony kolekcjoner,
zarozumiały piec z bronowickiej chaty i nieco wysłużony surdut? Zapraszamy do
poznania opowieści o małym Stasiu - chłopcu, który lubił rysować lub dorosłym,
słynnym krakowskim artyście, Stanisławie Wyspiańskim.
W cenie:
ź

Spotkanie autorskie

ź

Czytanie książki

ź

Warsztaty oraz niezbędne materiały

ź

Dojazd do placówki w obrębie Krakowa

ź

Egzemplarz książki

ź

Możliwość zamówienia większej liczby książek w cenie promocyjnej: 25%
rabatu przy zamówieniu w kwocie min. 200 zł.

Informacje praktyczne:
ź

Termin należy ustalić z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Liczba
spotkań ograniczona.

ź

Cena: 500 zł brutto

ź

Czas trwania warsztatów: 1-1,5 h

ź

Grupa: do 25 dzieci

ź

Zapisy i rezerwacja: zasady rezerwacji są takie same jak w wypadku lekcji
muzealnych. Rezerwacji należy dokonać w Centrum Informacji i Rezerwacji
MNK: rezerwacja@mnk.pl lub tel. 12 43 35 744.
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DZIAŁ EDUKACJI
MUZEUM NARODOWEGO W KRAKOWIE

Programy dla szkół i nauczycieli:
Aleksandra Jaremko, Joanna Kołek, Edyta Kuś, Filip Skowron, Izabela Stawarz,
Marta Wojtyś-Kipiel
Programy dla dzieci i rodzin:
Jagoda Gumińska-Oleksy, Izabela Lechowicz, Katarzyna Maziarz
Programy dla dorosłych:
Paulina Chełmecka, Katarzyna Mrugała, Katarzyna Szczygieł, Anna Walczyk,
Joanna Zaguła
Kierowniczka Działu:
Anna Grzelak
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Współpracują z nami (i prowadzą dla Was zajęcia):
Jolanta Bobala, Sebastian Bożek, Zuzanna Buchholz, Paulina Dąbrowska, Kamil
Gibas, Angelika Jakubas, Lucyna Jaworska, Tomasz Kida, Justyna Majewska,
Martyna Majsterek, Michał Markieta, Zuzanna Mortka, Weronika Moskwa,
Aleksandra Nicewicz, Katarzyna Oczkowska, Anna Pomykalska-Marczuk, Magda
Schuster, Anna Sokulska, Barbara Świadek, Joanna Świtała, Anna Warzecha,
Marta Witoń, Aleksandra Wnęk, Maciej Zapiór.
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