
TEMATY LEKCJI MUZEALNYCH ADRESOWANYCH DO WYCHOWANKÓW 
PRZEDSZKOLI, KLAS „0” I ŚWIETLIC 

OPŁATA ZA LEKCJĘ MUZEALNĄ WYNOSI:  1 ZŁ 

TEL. KONTAKTOWY  MUZEUM W PRZEWORSKU  792-555-311    

1. Jak dawniej gaszono pożary ? – lekcja prowadzona jest w salach Muzeum Pożarnictwa  w Przeworsku. 

Dzieci zapoznają się z zabytkowymi sikawkami (ręcznymi i konnymi) służącymi  do gaszenia pożarów. 

Umożliwia się dzieciom samodzielne uruchomienie wybranego strażackiego sprzętu bojowego.  

2. Legendy przeworskie (legenda o lipie Sobieskiego, legenda o przeworskich podziemiach, legenda o 

mufku futrzanym) – lekcja odbywa się w wybranych salach pałacu Lubomirskich. Dzieci zapoznają się z 

legendami dotyczącymi  postaci  historycznych, związanych z pałacem w Przeworsku. Lekcja może być 

połączona z zajęciami plastycznymi, podczas których dzieci ilustrują wybraną legendę.   

3. Życie codzienne Książąt Lubomirskich w przeworskim pałacu – lekcja odbywa się we wnętrzach 

pałacowych. Dzieci dowiadują się jak wyglądało życie codzienne mieszkańców pałacu. Lekcja może być 

połączona z zajęciami plastycznymi. 

4. Świat naszych dziadków i pradziadków – dzieci zapoznają się z przedmiotami – eksponatami 

muzealnymi, które wyszły z użycia  i  przedmiotami, których nadal się używa, choć ich forma uległa 

zmianie.  Lekcja może być połączona z zajęciami plastycznymi, podczas których dzieci rysują 

przedmioty  - eksponaty muzealne, zestawiając je z przedmiotami współczesnymi.  

5. Przeworsk znany i nieznany  - zwiedzanie Przeworska  dla najmłodszych (4 trasy wycieczkowe do 

wyboru: 1. Pałac  Lubomirskich – Kościół farny, 2.Pałac Lubomirskich – Ratusz, 3. Pałac Lubomirskich –  

Klasztor OO. Bernardynów, 4. Pałac Lubomirskich  - Kopiec tatarski) Zwiedzanie trwa ok. 45 min. 

UWAGA ! Opłata za przewodnika wynosi: 30 zł. 

6. Jak powstaje cukier? – dzieci zapoznają się z eksponatami związanymi z Cukrownią „Przeworsk”; w 

przystępnej formie historyjki obrazkowej dowiadują się o technologii wyrobu cukru z buraków 

cukrowych. Następnie kolorują kolorowankę o tej treści.  

7. Kolorowy strój ludowy – dzieci zapoznają się z eksponatami – elementami przeworskiego ludowego 

stroju odświętnego. Następnie kolorują konturowy rysunek stroju ludowego. (kolorowanka, kredki) 

8. Legenda o Świętym Mikołaju Biskupie – dzieci poznają historię życia św. Mikołaja ilustrowaną 

materiałem ikonograficznym. Zapoznają się z eksponatami związanymi z kultem Świętego. Na 

zakończenie zajęć przygotowują pocztówkę z wizerunkiem św. Mikołaja.  

9. Papierowy aniołek na drzewko – dzieci zapoznają się ze sposobami wykonywania dawnych ozdób 

choinkowych z papieru i bibuły. Wykonują samodzielnie aniołka, używając gotowej główki papierowej i 

bibuły.  

10. Najprostsza palma przeworska – podczas zajęć dzieci dowiadują się o wierzeniach związanych z palmą 

wielkanocną. Wykonują tradycyjną palmę przeworską  z czterech roślin: trzciny, jałowca, kłokoczki i 

bazi.  

11. Gry, zabawy, wyliczanki, zagadki – lekcja w plenerze (teren Zespołu Pałacowo-Parkowego). 

Uczestnicząc aktywnie w lekcji dzieci  zapoznają się z dawnymi wiejskimi grami i zabawami, uczą się 

wyliczanek, odgadują zagadki. Lekcja odbywa się przy sprzyjających warunkach w parku na terenie 

Zespołu Pałacowo-Parkowego w Przeworsku.  

 


