LEKCJE DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (kl. IV-VIII)
Dzieje średniowiecznego Wrocławia
Cofnijmy się w czasie do średniowiecznego miasta, które z warownego grodu nad Odrą wyrosło na
liczący się w Europie ośrodek handlowy. Poznajmy wspaniały średniowieczny Wrocław, jego historię,
wygląd i kulturę. Dowiedzmy się gdzie handlowano solą? Ile prawdy tkwi w legendach?
Które budowle były najważniejsze? Dowiedzmy się ile prawdy tkwi w starych legendach.
Zajęcia na salach wystawowych.
Apartamenty królewskie ‒ opowieści z życia władców
Co należało do obowiązków króla? Gdzie przyjmował gości? Czy królewskie komnaty zawsze muszą
być bogato urządzone? Prezentacja jedynych na Dolnym Śląsku monarszych apartamentów
wrocławskiej rezydencji królewskiej z XVIII i XIX wieku. Zajęcia na pięciu salach wystawowych.
Rozkwit nauki i sztuki w XVI- i XVII-wiecznym Wrocławiu
Wiemy, że lubili czytać, bo kolekcjonowali drogie książki i zakładali biblioteki. Wiemy, że lubili uczone
rozmowy i towarzyskie spotkania w elitarnym gronie – mieli do tego nawet specjalny ogród.
Wiemy, że lubili się bawić, bo zachowały się oryginalne karty i kości do gry z tych czasów.
A co jeszcze lubili wrocławianie sprzed 400 lat? Zajęcia na trzech salach wystawowych.

Reformacja i kontrreformacja na tle Wrocławia
Przez burzliwą historię Wrocławia przetoczyła zarówno reformacja jak i kontrreformacja.
Jej ślady możemy odnaleźć na wystawie „1000 lat Wrocławia”. Na lekcji poznamy między innymi
wybrane fakty z życia Marcina Lutra i jego wrocławskich przyjaciół.
Zajęcia na dwóch salach wystawowych.

Epoka pary i elektryczności w XIX-wiecznym Wrocławiu
Wielkie wrocławskie fabryki były w XIX wieku tak ważne dla rozwoju miasta, że na wystawie „1000 lat
Wrocławia” w Pałacu Królewskim poświęcono im całą salę. Co i jak produkowano w tych ogromnych
wytwórniach a co w małych rodzinnych manufakturach? Zajęcia na dwóch salach wystawowych.

Wrocław w czasach PRL-u
Zniszczenia powojenne, przybycie przesiedleńców, totalitarny ustrój stalinowski, stabilizacja lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, życie codzienne, rola opozycji antykomunistycznej, droga do
demokracji. Zajęcia na dwóch salach wystawowych.

Różnorodność religijna w dziejach Wrocławia
Pałac Królewski leży w dzielnicy Czterech Wyznań, która wspólnie zamieszkują chrześcijanie,
prawosławni, ewangelicy i Żydzi. Wrocław od zawsze był i jest miastem wielokulturowym
i wieloreligijnym, dlatego tak ważne jest poznanie różnych wyznań, których członkowie współtworzyli
historie miasta. Zajęcia przekrojowe, na wszystkich salach wystawowych.
Dzieje godła polskiego
Poznajemy historię najważniejszego narodowego symbolu - godła polskiego. Jak zmieniał się
wizerunek godła na przestrzeni dziejów Państwa Polskiego? Jakie miało znaczenie dla
średniowiecznych rycerzy, a jakie ma dla nas współcześnie?
Zajęcia w oparciu o prezentację multimedialną.

Mosty wrocławskie
Wrocław ma najwięcej mostów w Polsce. Wrocław ma najwięcej mostów w Polsce. Nic dziwnego, bo
płynie przez niego aż pięć rzek. A do tego, jako jedno z niewielu europejskich miast, ma zachowaną
i wypełnioną wodą fosę miejską. Dlatego często nazywany jest „Wenecją północy”, a niektóre z jego
mostów to prawdziwe dzieła architektury i sztuki inżynieryjnej.
Zajęcia w oparciu o prezentację multimedialną.

Poznajemy Wrocław
Mało jest miast w Polsce, które mają tak barwną i zawiłą historię.
Wielokrotnie w dziejach Wrocław przechodził pod rządy różnych państw, co znalazło odzwierciedlenie
w bogactwie kultury i zróżnicowaniu zabytków architektury tego miasta. W czasie lekcji poznamy
najważniejsze z nich. Zajęcia na salach wystawowych.

Psałterz wrocławski - czyli jak zdobiono książki
Uczestnicy poznają jak zdobiono bordiurą, floraturą, drolerią i inicjałem książki, na przykładzie
XIII-wiecznego „Psałterza wrocławskiego”

Historia wrocławskich firm lekcją przedsiębiorczości - lekcja bezpłatna
W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jakie cechy charakteryzują osobę przedsiębiorczą i czy
zmieniły się one na przestrzeni lat, co sprawia, że firmy mogą się rozwijać i czy dwieście lat temu własną
firmę prowadziło się inaczej niż dziś. Poznamy nazwy najsłynniejszych, wrocławskich przedwojennych
firm, które rozwijały się od małych, rodzinnych interesów do wielkich europejskich fabryk –
"od pucybuta do milionera". Niezwykle inspirujące zajęcia! (klasy V-VIII)

