EDUKACJA
W
MUZEUM FORTYFIKACJI
I BRONI ARSENAŁ
ODDZIAŁ MUZEUM
ZAMOJSKIEGO W ZAMOŚCIU

Dla najmłodszych
Zajęcia przygotowane zostały z myślą o najmłodszych gościach muzeum
tj. przedszkolach oraz uczniach klas I - III szkoły podstawowej.
Prowadzone są na wystawach stałych i w sali edukacyjnej. W trakcie
zajęć uczniowie zapoznają się z oryginalnymi zabytkami i ich historią.
Często wzbogacamy lekcję rożnymi działaniami plastycznymi.

Lekcje muzealne
Opowiedz mi o muzeum. Moja pierwsza wizyta w Muzeum
Zajęcia zalecane są jako wstępne spotkanie mające na celu poznanie
Muzeum i ekspozycji muzealnych. Za pomocą zdjęć i artefaktów
będziemy szukać wybranych eksponatów i je opisywać. W ramach zajęć
młodzi widzowie dowiedzą się czym jest muzeum i jakie są jego zadania.
Lekcję można uzupełnić o projekcję multimedialną "Historia Twierdzy
i Miasta Zamość", która trwa 26min (koszt projekcji 6 zł od osoby).
Czas trwania zajęć (bez projekcji multimedialnej): 60 min.

Jestem Polak Mały
To muzealna lekcja patriotyzmu. Na zajęciach realizowanych
w Pawilonie pod Kurtyną będziemy aktywnie zwiedzać stałą wystawę,
na której poznamy symbole narodowe i zastanowimy się nad
znaczeniem słów: ojczyzna i patriotyzm . Na zakończenie zajęć
wspólnie zaprojektujemy plakat mówiący co znaczą dla nas poznane
słowa. Czas trwania zajęć: 60 min.
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Dla najmłodszych
Warsztaty
Zabytki z ziemi
Na warsztatach dzieci poznają tajniki pracy archeologa i jego
warsztat. Zapoznamy się z militarnymi znaleziskami, które zostały
ukryte lub zagubione w ziemi. Następnie będziemy poszukiwać
ukrytych przedmiotów, a starsze dzieci będą prowadzić dokumentację
archeologiczną.
Czas trwania warsztatów: 90 minut

Niezwykłe widoki Zamościa
Warsztaty plastyczne przeznaczone dla uczniów klas I-III szkoły
podstawowej. Na warsztatach dzieci poznają najstarszy widok
Zamościa według planu Brauna, następnie porównamy go
z późniejszymi panoramami miasta i z jego dzisiejszym widokiem.
Poznamy przy tym najważniejsze budowle, zarówno te istniejące i te,
których już nie ma. Będziemy lokalizować je na mapie Zamościa.
Czas trwania warsztatów: 60 minut

Legendy zamojskie
Warsztaty pozwalają poznać dzieciom najpopularniejsze legendy
zamojskie, a tym samym przybliżają historię miasta i twierdzy
Zamość. Dzieci w aktywny sposób uczestniczą w warsztatach
poprzez wykonywanie prac plastycznych czy
odgrywanie scenek teatralnych. Do wyboru są
następujące legendy: Legenda o nieszczęsnej
Katarzynie, Legenda stołu szwedzkiego,
O hejnale granym na trzy strony świata.
Czas trwania warsztatów: 90 minut
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LEKCJE MUZEALNE - dla klas IV - VI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Uczestnicy zajęć mają okazję pracować z eksponatami, bądź ich replikami
bezpośrednio na wystawach stałych. W czasie lekcji wykorzystywane są
techniki aktywizujące, mające pobudzić do samodzielnego myślenia
i tworzenia własnych opinii: karty pracy, dyskusję, praca w grupach.

Pierwsza wizyta w Muzeum
Zajęcia zalecane są jako wstępne spotkanie mające na celu poznanie
Muzeum i ekspozycji muzealnych. Aktywnie zwiedzamy wystawy stałe
w Arsenale i Pawilonie pod Kurtyną, szukając wybranych eksponatów
i poznając ich historie. W ramach zajęć młodzi widzowie dowiedzą się,
czym jest muzeum, jakie są jego zadania i dlaczego warto odwiedzać
wystawy muzealne. Lekcję można uzupełnić o projekcję multimedialną
"Historia Twierdzy i Miasta Zamość", która trwa 26min (koszt projekcji
6 zł od osoby).
Czas trwania zajęć (bez projekcji multimedialnej): 60 min.
Lekcja polecana dla klas 4 - 6.

Muzealna lekcja patriotyzmu
Na zajęciach realizowanych w Pawilonie pod Kurtyną, w oparciu
o wybrane artefakty spróbujemy odnaleźć symbole narodowe ukryte na
stałej wystawie „Zamojszczyzna na tle działań militarnych i rozwoju
techniki wojskowej w XX w.”. Zastanowimy się nad znaczeniem słów:
ojczyzna i patriotyzm. Na zakończenie zajęć wspólnie zaprojektujemy
plakat mówiący co znaczą dla nas te słowa.
Czas trwania zajęć: 60 min. Lekcja polecana dla klas 4 - 6.
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Bohaterowie Oręża Polskiego
Połowa XVII wieku to dla ówczesnej Rzeczypospolitej okres licznych
wojen toczonych na licznych frontach. Stąd ogromne znaczenie wojska
w historii Polski. Zwiedzając stałą wystawę "Arsenał Zamojski od XVI
do XIX w.", za pomocą wybranych eksponatów poznamy wielkich
wodzów i hetmanów dowodzących naszymi armiami począwszy od XVII
w. po I poł. wieku XX.
Czas trwania zajęć: 60 min.
Lekcja polecana dla klasy 4.

Barwy Epoki Napoleona
Zajęcia odbywają się w budynku Arsenału w oparciu o stałą wystawę
„Arsenał zamojski od XVI do XIX wieku”. Przełomem w rozwoju
technologicznym uzbrojenia był okres wojen napoleońskich z XVIII
i XIX wieku. Zobaczymy jak na przestrzeni wieków zmieniał się
mundur żołnierza. Co stanowiło o sukcesie i porażkach Napoleona.
W oparciu o historię utworzenia Księstwa Warszawskiego
przeanalizujemy postawy Polaków wobec Napoleona.
Czas trwania zajęć: 60 min.
Lekcja polecana dla klasy 6.

Sztuka wojenna Rzeczpospolitej Obojga Narodów
Zajęcia odbywają się w budynku Arsenału w oparciu o stałą wystawę
„Arsenał zamojski od XVI do XIX wieku” Na zajęciach uczniowie
dowiedzą się jak wyglądał rozwój sztuki wojennej Rzeczpospolitej
Obojga Narodów, dlaczego Szwedzi nie zdołali zdobyć Twierdzy
Zamość, kto to był Stefan Czarniecki i dlaczego wyprawa wiedeńska
króla Jana III Sobieskiego zakończyła się sukcesem?
Czas trwania zajęć: 60 min.
Lekcja polecana dla klas 5 i 6.
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LEKCJE MUZEALNE - dla klas VII - VIII
SZKOŁY PODSTAWOWEJ i SZKÓŁ
PONADPODSTAWOWYCH
Tematy zajęć dla starszych grup szkolnych uporządkowane zostały
chronologicznie. Wydarzenia historyczne omawiane są w szerokim
kontekście, tak by doświadczenia czasu minionego pozwalały lepiej
rozumieć procesy zachodzące we współczesności. Duży nacisk kładziemy
na dyskusję i interaktywną formę zwiedzania.

Drogi Polaków do odzyskania Niepodległości
Zajęcia odbywają się w budynku Arsenału w oparciu o stałą wystawę
„Arsenał Zamojski od XVI do XIX w.”. Oglądając militaria zgromadzone
na wystawie uczniowie zdobędą wiadomości dotyczące przyczyn,
charakteru i skutków najważniejszych powstań narodowych.
Czas trwania zajęć: 90 min

W okopach Wielkiej Wojny – I Wojna Światowa
Zajęcia odbywają się w Pawilonie pod Kurtyną w oparciu o wybrane
fragmenty wystawy stałej „Zamojszczyzna na tle działań militarnych
i rozwoju techniki wojskowej w XX w.”. Na zajęciach przybliżymy
uczniom rolę Legionów w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
Poznamy stosunek państw zaborczych do sprawy polskiej i poglądy
zwolenników różnych orientacji politycznych. Oglądając eksponaty
zgromadzone na wystawie poznamy specyfikę działań wojennych
z uwzględnieniem nowych środków technicznych.
Czas trwania zajęć: 90 min.
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Wrzesień '39 wojenne losy Zamojszczyzny
Zajęcia służą pogłębieniu wiedzy zarówno ogólnej jak i regionalnej
z zakresu II wojny światowej. Odbywają się w Pawilonie pod Kurtyną
w oparciu o wybrane fragmenty wystawy stałej „Zamojszczyzna na tle
działań militarnych i rozwoju techniki wojskowej w XX w.". Analizując
źródła historyczne, mapy i plakaty uczestnicy poznają historie wojny
obronnej września '39 roku. Prześledzimy krwawe zmagania Wojska
Polskiego w obronie kraju a także dalsze losy żołnierzy działających
w konspiracji.
Czas trwania zajęć: 60 min.

Świat po II wojnie światowej Pokój czy wojna?
Zajęcia odbywają się w Pawilonie pod Kurtyną w oparciu o wybrane
fragmenty wystawy stałej „Zamojszczyzna na tle działań militarnych
i rozwoju techniki wojskowej w XX w.”. Podczas lekcji zostanie
omówiona historia obecności Armii Czerwonej w Polsce. Uczestnicy
poznają zgromadzony sprzęt wojskowy będący na wyposażeniu
Ludowego Wojska Polskiego (jak nieoficjalnie brzmiała nazwa
podporządkowanych Zw. Sowieckiemu Sił Zbrojnych PRL) na tle
najistotniejszych wydarzeń historycznych w okresie zimnej wojny.
Czas trwania zajęć: 60 min
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WARSZTATY MUZEALNE - dla klas IV- VIII SZKOŁY
PODSTAWOWEJ i SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
ORAZ GRUP ZORGANIZOWANYCH
Warsztaty Bronioznawcze - broń biała od XVI
do I poł. XIX w.
Warsztaty odbywają się w budynku Arsenału w oparciu o stałą
wystawę: „ Arsenał Zamojski od XVI do XIX w.”. Zgromadzono na niej
po kilkadziesiąt sztuk broni białej używanej od XVI do XIX wieku.
Uczniowie biorący udział w warsztatach mają bezpośredni kontakt
z eksponatami i replikami eksponatów. W czasie zajęć prowadzący
omawia i prezentuje różne rodzaje broni białej: siecznej oraz
drzewcowej na tle historycznym danej epoki oraz przedstawia ich
wykorzystanie. Warsztaty odbywają się pod nadzorem pracownika
muzeum oraz opiekuna grupy.
Czas trwania warsztatów: 90 minut

Warsztaty Bronioznawcze - broń palna od XVI
do I poł.. XIX w.
Na warsztatach uczniowie poznają historię rozwoju broni palnej od XVI
do XIX wieku. Na podstawie replik eksponatów analizują sposoby
działania systemów zamkowych używanych w broni na polach
bitewnych w czasach nowożytnych. Ponadto poznają zastosowanie
klucza, kapelusza, skałki czy forkietu i dowiadują się, kiedy
wynaleziono bagnet i czym jest kontrmarsz.
Czas trwania warsztatów: 90 minut
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Artyleria i Fortyfikacje Twierdzy Zamość na
przestrzenie dziejów
Na przykładzie fortyfikacji twierdzy, prowadzący opowiada
o sposobach zdobywania i obrony miast. Uczestnicy poznają też
podstępy i pomysłowość zarówno obleganych, jak i oblegających dawne
twierdze. Grupa odwiedza lapidarium – miejsce dawnej kazamaty
bastionu III. Wraz z przewodnikiem przechodzimy do Arsenału gdzie
uczestnicy poznają wybrany sprzęt artyleryjski. Warsztaty kończą się
zwiedzaniem bramy szczebrzeskiej i fortyfikacji twierdzy od strony
południowej. Zajęcia można uzupełnić o projekcję multimedialną
"Historia Twierdzy i Miasta Zamość", która trwa 26min (koszt projekcji
6 zł od osoby).
Czas trwania warsztatów (bez projekcji multimedialnej): 60 minut

Za mundurem! - umundurowanie żołnierza polskiego
dawniej i dziś
Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak mundur żołnierza polskiego
zmieniał się w różnych okresach historycznych. Jaki wpływ na ubiór
wojskowy miała moda, co decydowało o jego barwie i kroju. Dlaczego
barwne mundury XVIII i XIX wieczne na początku XX wieku stały się
przeżytkiem? Jaką rolę spełniał mundur w okresie zaborów, walk
o niepodległość czy w odrodzonym Państwie polskim. Zajęcia odbywają
się w Arsenale i w Pawilonie pod Kurtyną.
Czas trwania warsztatów: 90 minut.
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Jak zamówić lekcję muzealną /
warsztat ?
Informacje niezbędne do rezerwacji:
data i godzina planowanej wizyty
nazwa, adres szkoły
imię i nazwisko opiekuna grupy
telefon kontaktowy i adres e-mail opiekuna grupy
temat lekcji
liczba uczniów w grupie
wiek uczniów

Sposób rezerwacji:
Rezerwacji należy dokonywać telefonicznie pod numerem:
606845759 lub mailowo na adres: edukacja@muzeumarsenal.pl

Opłata za lekcje muzealne / warsztaty:
Koszt jednego spotkania to 30 zł + bilet wstępu do muzeum – 6 zł od
osoby.
Dla dzieci do lat 7, wstęp do muzeum jest bezpłatny.

Ważne informacje
zajęcia należny zamawiać z dwutygodniowym wyprzedzeniem
grupa uczestników zajęć powinna liczyć min.10, max. 25 osób
w wyjątkowych przypadkach zastrzegamy sobie prawo do odwołania
zajęć po wcześniejszym powiadomieniu zamawiającego.

MUZEUM FORTYFIKACJI I BRONI ARSENAŁ
ODDZIAŁ MUZEUM ZAMOJSKIEGO
22-400 Zamość
ul. Zamkowa 2
tel. 84 638 40 76, 882 106 007

