
ZAJĘCIA TERENOWE 

Miejsce zbiórki – przed wejściem do Starego Ratusza (koło pomnika Aleksandra hr. Fredry): 

  

Śladami krasnali wrocławskich (zajęcia dla przedszkoli i klas I-III SP) 

Wybierzemy się na niezwykły i bajeczny spacer po Rynku i okolicy w poszukiwaniu najmniejszych 

mieszkańców Wrocławia - krasnali. Dowiemy się jaką rolę pełnią one w życiu wrocławian i z jakimi 

miejscami są związane. 

 

Tropem legend wrocławskiego Rynku  

(zajęcia dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych) 

W czasie tych zajęć udamy się w „podróż” po Rynku i innych miejscach związanych z legendami, w 

czasie których wysłuchamy opowieści o życiu legendarnych mieszkańców miasta. 

 

Strachy i inne mroczne historie wrocławskiego Rynku  

(zajęcia dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych) 

Podczas spaceru po Rynku i jego okolicach usłyszymy budzące grozę opowieści powstałe przed 

setkami lat we Wrocławiu. Na zajęcia zapraszamy uczestników z klasy III szkoły podstawowej i starszych. 

 

Tropem dawnych zawodów utrwalonych w nazwach ulic  

(zajęcia dla klas IV-VIII SP i szkół ponadpodstawowych) 

Odczytując nazwy z tabliczek podczas spaceru ulicami Wrocławia poznamy ciekawostki związane z 

dawnymi zawodami, w tym również z cechami rzemieślniczymi. Dowiemy się jaką rolę i znaczenie miał 

rynek w średniowiecznych miastach. 

 

Miejsce zbiórki – na Ostrowie Tumskim, przy pomniku papieża Jana XXIII: 

 

Wędrówki po Ostrowie Tumskim  

(zajęcia dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych) 

Ostrów Tumski – najstarsza część miasta i wrocławska Via Sacra. Od tego miejsca zaczęła się historia 

Wrocławia.  Spacer po Ostrowie Tumskim to nie tylko dawka historycznych faktów, ale też cała masa 

ciekawostek, legend i sekretów związanych z tą wyjątkową dawną wyspą. 

 

 

Zajęcia terenowe to spacery odbywające się w terenie (Rynek i okolice, Ostrów Tumski). 

Prowadzone są w przystępny i dopasowany do wieku uczestników sposób przez pracowników  

Działu Pedagogicznego Muzeum Miejskiego Wrocławia. 

Czas trwania 60-90 minut; koszt 5 zł od osoby (opiekunowie bezpłatnie). 

Lekcje terenowe realizujemy od początku kwietnia do końca września. 

Zapisy przyjmowane są cały rok: ijanicka@mmw.pl lub ahaglauer@mmw.pl oraz pod nr tel. 71 347 16 90 w. 27 
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