
LEKCJE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (kl. IV-VIII) 

 

 
Najdawniejsze dzieje Śląska 

Życie codzienne od przybycia na Śląsk pierwszych ludzi (około pół miliona lat temu) do końca epoki 

kamienia (około cztery tysiące lat temu). Zajęcia na sali „Epoka kamienia. Wczesna epoka brązu”. 

Rewolucja neolityczna i jej konsekwencje 

Opowieść o przełomie w dziejach ludzkości, czyli o tym jak zaczęto prowadzić osiadły tryb życia, 

uprawiać ziemię i hodować zwierzęta. Zajęcia na sali „Epoka kamienia. Wczesna epoka brązu”. 

Człowiek poznaje metal 

O umiejętności wytwarzania wyrobów z metalu, która była przełomem i ogromnym krokiem w rozwoju 

cywilizacji. Opowieść o życiu ludzi w epokach brązu i żelaza. Zajęcia na sali „Epoka brązu i epoka żelaza”. 

Życie codzienne na grodzie w Biskupinie 

Opowieść o życiu codziennym - wytwórczości, rolnictwie, obyczajach ludzi żyjących w epoce brązu i 

wczesnej epoce żelaza. Zajęcia na sali „Epoka brązu i epoka żelaza”. 

Śląsk i Wrocław od ośrodka plemiennego po czasy piastowskie 

Przybycie pierwszych Słowian na nasze ziemie około 1500 lat temu było przełomowym wydarzeniem. 

Lekcja o tym, jak mieszkali, czym się zajmowali, w co wierzyli i jak zmieniał się ich świat. Zajęcia na sali 

„Śląsk średniowieczny”. 

Wrocław w czasach piastowskich 

Od końca wieku X Wrocław znajdował się pod panowaniem Piastów i był jednym z ważniejszych 

ośrodków sprawowania władzy. To właśnie za ich czasów urósł do rangi stolicy Śląska. Opowieść o tym, 

jak z małego grodu wyrosło potężne, średniowieczne miasto. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”. 

W mieście i na zamku. Życie codzienne w średniowieczu 

Zajęcia o życiu średniowiecznych mieszczan i rycerzy w ośrodkach protomiejskich, w miastach i na 

zamkach. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”. 

Obyczaje rycerskie w średniowieczu 

Opowieść o stylu życia, obyczajach i etykiecie związanych z funkcją i pozycją rycerzy w średniowiecznym 

społeczeństwie. Zajęcia na sali „Śląsk średniowieczny”. 

Odkrywamy tajemnice wrocławskiego Nowego Targu 

Na wystawie można podejrzeć codzienne życie mieszkańców średniowiecznego Wrocławia, którego 

świadectwem są biżuteria, elementy ubiorów, przybory toaletowe, narzędzia i sprzęty, uzbrojenie oraz 

przedmioty związane z religią. Zajęcia na wystawie czasowej. 



 

Z wynalazkiem przez wieki 

Historia ludzkości pisana przełomowymi wynalazkami, które zmieniały życie człowieka (używanie ognia, 

narzędzia kamienne, brąz, żelazo etc.). Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach 

wystawowych Muzeum Archeologicznego. 

Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach 

Opowieść o tym, jak wyglądał lew jaskiniowy, czy mamut był groźny, czy pies zawsze był najlepszym 

przyjacielem człowieka, jakie zadania spełniały konie i gdzie trzymano krowy. Zajęcia przekrojowe, 

odbywające się na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego. 

Dawne zawody 

Zawody starodawne i zapomniane, ale także takie, które przetrwały do dziś. Lekcja o dawnych 

wytwórcach i rzemieślnikach oraz o przedmiotach jakie wykonywali. Zajęcia przekrojowe, odbywające się 

na wszystkich salach wystawowych Muzeum Archeologicznego. 

Od jaskini do Biskupina. Jak żyli ludzie w dawnych czasach. 

Fakty i ciekawostki z życia dawnych  mieszkańców naszych ziem. Historia rozwoju różnych sfer działalności 

człowieka od epoki kamienia do epoki żelaza. (Zajęcia dla grup przyjezdnych) 

Kiedyś słońce było bogiem . . . mity i wierzenia w dawnej Europie Środkowej 

Od magii do religii, od kultu Matki Ziemi do czci oddawanej Słońcu. Lekcja o niezwykłych mitach i 

pełnych tajemnic wierzeniach naszych przodków. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich 

salach wystawowych Muzeum Archeologicznego. 

Mity greckie 

Ogień, rolnictwo, tkactwo, kowalstwo – wszystkim tym zjawiskom i codziennym czynnościom starożytni 

Grecy przypisywali mityczne pochodzenie. Zajęcia przekrojowe, odbywające się na wszystkich salach 

wystawowych Muzeum Archeologicznego. (Zajęcia od V klasy SP) 

Greek Mythology 

About free lesson - click! 

Zanim powstały państwa... jak Wielka Wędrówka Ludów kształtowała dzisiejszą Europę 

Kto mieszkał na naszych ziemiach zanim przybyli Słowianie? Co robili u nas Wandalowie, Burgundowie i 

Hunowie? Jaką rolę w kształtowaniu się państw Europejskich odgrywały barbarzyńskie plemiona? Na te i 

inne pytania o schyłek antyku odpowiemy sobie na wystawie "Barbarzyńskie tsunami". 

 

 

http://www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl/HeroGraf/oferta_mitologiaGrecja.docx

