WARSZTATY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (kl. IV-VIII)

Dawne zawody
Które dawne zawody zostały zapomniane, a które przetrwały do dziś? Jak pracowali dawni wytwórcy
i rzemieślnicy? Jakie przedmioty wykonywali? Dzieci szukają na dziedzińcu Arsenału ukrytych literek,
z których później układają nazwy poznanych zawodów. Zajęcia na salach wystawowych i na
dziedzińcu Arsenału, odbywają się w kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu.
Sekretne życie antycznej amfory
Do czego służyły amfory? Jakie były ich losy od momentu powstania do unicestwienia?
Oryginalna amfora jest pretekstem do poznania różnych aspektów życia w starożytności (rzemiosła,
odżywiania, handlu, transportu) oraz pracy archeologa (archeologii podwodnej, konserwacji,
rekonstrukcji). Dzieci składają z kawałków wizerunki amfor (układanki magnetyczne), projektują
dekoracje antycznych naczyń. Zajęcia w sali edukacyjnej i na sali wystawowej.
Homo Faber. Człowiek odkrywa narzędzia
Jakich narzędzi używali ludzie w najdawniejszych czasach? Jak były one wykonywane i z jakich
surowców? Samemu można spróbować sił przy obróbce drewna, kości i skór narzędziami
krzemiennymi. Zajęcia na salach wystawowych i w sali edukacyjnej.
Wojownicy i „księżniczki”
Jak wyglądało życie arystokracji plemiennej w epokach brązu i żelaza? Jak stroiły się zamożne kobiety
i jakiej broni używali wojownicy? Zadaniem dzieci jest dorysowanie elementów stroju i ozdób oraz
brakujących elementów uzbrojenia do wizerunków ludzi z epoki. Zajęcia na salach wystawowych.
Mamuty, tury i inne zwierzęta w dawnych epokach
Jakie zwierzęta służyły człowiekowi w dawnych czasach? Które gatunki przetrwały do dziś, a które
znamy tylko z wykopalisk? Jaką rolę pełniły zwierzęta w minionych epokach?
Zadaniem dzieci jest narysowanie zwierząt charakterystycznych dla wybranej epoki lub ułożenie ich
wizerunków z gotowych elementów. Zajęcia na salach wystawowych.
Szkoła Młodego Archeologa
Chcesz zostać archeologiem? Tutaj możesz dowiedzieć się, kim jest archeolog, na czym polega jego
praca i co możemy odkryć na wykopaliskach. Dzieci, jak prawdziwi badacze, pracują w terenie z
„ekwipunkiem archeologicznym”, wykopują „zabytki” i przygotowują dokumentację, aby zdobyć
certyfikat „Młodszego Archeologa”. Ze względu na różne tempo działania uczestników, warsztaty te
mogą trwać do 120 minut. Zajęcia na salach wystawowych i na dziedzińcu Arsenału, odbywają się w
kwietniu, maju, czerwcu i wrześniu.
Ziemie polskie w czasach starożytnych
Budowa piramid, pierwsze igrzyska olimpijskie i panowanie Cezara to przełomowe wydarzenia.
Panuje przekonanie, że kiedy w basenie Morza Śródziemnego rozwijały się wielkie cywilizacje, na
naszych ziemiach rosły bory, a nieliczni ludzie ledwie opanowali umiejętność rozpalana ognia.
Dzięki porównywaniu wydarzeń starożytnych uczestnicy dowiadują się, jak było naprawdę.
Zajęcia na salach wystawowych i w sali edukacyjnej.

