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WAKACJE W MUZEUM WSI OPOLSKIEJ 

wakacyjna oferta lekcji muzealnych i warsztatów 
 

lipiec – sierpień 2015 
 

Oferta przygotowana na sezon wakacyjny dla grup zorganizowanych (kolonie i półkolonie). 

1. FORMOWANIE METALU – warsztaty kowalstwa. 

       prowadzący:    Janusz Sawicz  
 ilość uczestników:   25 osób  
 czas trwania:    1,5 h 
termin:     lipiec – sierpień (wtorek – niedziela) 

opis: zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Podstawową metodą 
poznawania świata i praw nim rządzących jest obserwacja. Pokaz doświadczeń i 
eksperymentów, często niemożliwych do przeprowadzenia w warunkach szkolnych, czy 
domowych, pozwala zrozumieć, dotknąć 
i poczuć prawdziwe oblicze rzemiosła postrzeganego przez większość ludzi jako trudne 
i niedostępne. Warsztaty kowalstwa mają na celu ukazanie piękna ginącego rzemiosła 
jakim jest kowalstwo (…). Uczestnicy warsztatów mają okazję podjąć trud pracy, jako 
pomocnicy kowala.  
 

2. POSZŁA KAROLINKA… – warsztaty muzyczne. 

prowadzący:    Adam Urbaniak  
ilość uczestników:   25 osób  
czas trwania:    1h / 1,5 h 

termin:     lipiec – sierpień (wtorek – niedziela) 

opis: zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży, prowadzone w regionalnej oprawie (grupy 
przedszkolne – 1 h, grupy szkolne 1 h 30 min.) Uczestnicy zapoznają się z pieśniami z 
regionu Śląska Opolskiego oraz Górnego Śląska, m.in. Karlik, Starzyk, a także nauczą 
się śląskiego alfabetu. Ponadto podejmą wyzwanie, nauki gry na starych instrumentach 
ludowych.  

 

3. KOŃ W TRADYCJI I KULTURZE. 

prowadzący:    Monika Grad    
ilość uczestników:   20 osób  
czas trwania:    2 h 
termin:     lipiec – sierpień (wtorek – niedziela) 

opis: Zajęcia skierowane do dzieci i młodzieży, podczas których uczestnicy zostaną 
zapoznani z podstawowymi pojęciami, z historią użytkowania koni i jeździectwa w 
Polsce. Największą atrakcję zajęć stanowią formy aktywności (w zależności od 
liczebności grupy): bryczka, lonża, jazda konna. 
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4. CHLEB NASZ POWSZEDNI.. 
 
      prowadzący:    Gabriela Bucka, Aleksandra Kiereta 
  ilość uczestników:  do 40 osób 
  czas trwania:    2 godziny 
  termin:     lipiec - sierpień (wtorek-niedziela) 
   
  opis: celem zajęć jest omówienie roli chleba w życiu człowieka, zapoznanie ze   
  zwyczajami  związanymi z wypiekiem chleba, pokazanie miejsca chleba w literaturze  
  ludowej i przysłowiach,  
  przedstawienie sposobów mielenia zboża dawniej i dziś, narzędzi używanych podczas  
  wypieku chleba, uczestnictwo w przygotowaniu chleba do wypieku w starym piecu.   
  Elementem spotkania jest poczęstunek świeżo upieczonym chlebem. 

 

5.   TAŃCE GÓRNEGO ŚLĄSKA 
 
   prowadzący:   Magdalena Starosta 
  ilość uczestników:   do 20 osób 
  czas trwania:   1,5 h 
  termin:    lipiec – sierpień (wtorek – niedziela)   
 
 
  opis: Elementem spotkania będzie prezentacja krótkiego filmu z nagraniem tańca   
  Górnego Śląska w wykonaniu zespołu ludowego oraz zapoznanie uczestników z  
  poszczególnymi elementami strojów ludowych. W części praktycznej uczestnicy zajęć   
  po krótkiej rozgrzewce zostaną zapoznani z podstawowymi elementami tanecznymi  
  (wybór tańca uzależniony będzie od zaawansowania i wieku uczestników) 

 

6.  WARSZTATY ŁYŻKARSTWA. 

         prowadzący:   Marcin Lenski       
       ilość uczestników:   2 - 4 osoby    
        czas trwania:   8 h 

  termin:    lipiec – sierpień (wtorek – niedziela) 

  opis: zajęcia skierowane do osób dorosłych. Tworzenie łyżek to aktywność, którą   
  można uprawiać prawie wszędzie. Nie potrzeba  do niej wielkich warsztatów,  
  niesamowicie skomplikowanych narzędzi i maszyn. Cisza, skupienie i czysta    
  przyjemność obcowania z naturą, połączona  
  z samodzielnym tworzeniem funkcjonalnych rzeczy. Ośmiogodzinny kurs obejmuje:   
  wprowadzenie i omówienie drewna jako materiału,  wybór odpowiedniego drewna,  
  naukę bezpiecznej pracy z siekierą, naukę chwytów i pracy z nożami, zarówno  
  prostym jak i zakrzywionym. Każdy z uczestników, po zakończonych warsztatach,  
  otrzyma własnoręcznie wykonane łyżki do domu.  


