Oferta nowych warsztatów i zajęć edukacyjnych w Muzeum AK
na rok szkolny 2018/19
I) Zajęcia realizowane w ramach Bonu Kultury w roku szkolnym 2018/19:
Śladem AK i Akcji "Burza" w Małopolsce.
Warsztaty dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Plan zajęć:
1. Czynności organizacyjne.
2. Słowo wstępne, przedstawienie tematyki zajęć w formie rozmowy aktywizującej
3. Aktywne zwiedzanie fragmentów ekspozycji – Uczestnicy w trakcie zwiedzania wypełniają
karty pracy. Przybliżone zostaną im zagadnienia dotyczące przebiegu wojny obronnej 1939
roku, historii ziem polskich w czasie okupacji oraz konspiracyjnej działalności Polaków.
4. Zajęcia warsztatowe - Podczas warsztatów uczniowie w trakcie miniwykładu,
wzbogaconego o prezentację multimedialną, poznają historię Polskiego Państwa
Podziemnego i jego siły zbrojnej - AK. Uzyskują informacje na temat działalności
konspiratorów w czasie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywności
na terenie Małopolski, w trakcie akcji „Burza”. Dzięki zdobytej wiedzy, uzupełniają fragmenty
książeczek edukacyjnych oraz wykonują zadania, przy wykorzystaniu tablicy interaktywnej.
W dalszej części zajęć, uczestnicy poznają i narysują (dzięki wykorzystaniu szablonów)
symbole i hasła wykonywane przez żołnierzy AK. Uczniom zaprezentowany zostanie także
żołnierski ekwipunek. Wspólnie przeanalizowany zostanie wygląd ubioru partyzanckiego.
Następnie każdy z uczestników wykona jego ważne elementy: biało czerwone naramienne
opaski oraz polskiego orzełka czapkowego. Na zakończenie tej części zajęć uczestnicy
podzieleni zostaną na 4 drużyny. Każdy uczestnik wykreuje postać żołnierza AK, któremu
wymyśli imię, nazwisko oraz pseudonim żołnierza, ale także przygotuje dokumenty
niezbędne do funkcjonowania podczas okupacji.
5. Gra wielkoformatowa - Drużyny wcielą się w rolę oddziałów prowadzących działalność
konspiracyjną, które otrzymały rozkaz zgłoszenia się do miejsca koncentracji oddziałów AK.
Ich zadaniem będzie zdobycie po drodze jak największej liczby pieniędzy oraz kart
zaopatrzenia i pomocy. Zespoły mogą je uzyskać m.in. dzięki organizowaniu akcji
sabotażowo-dywersyjnych oraz udzielaniu pomocy ludności cywilnej. Drużyny wykonywać
będą także zadania związane z realizacją Akcji „Burza” w Małopolsce. Zdobyte w trakcie gry
karty oraz pieniądze przeliczane będą na punkty. Na zwycięską drużynę czekać będą nagrody.

6. Zakończenie zajęć - czas realizacji: ok. 120 minut
Zajęcia realizowane w ramach projektu "tAK! Doświadczam!" Muzeum AK angażuje
Młodość dofinansowanych w ramach programu Narodowego Centrum Kultury KulturaInterwencje 2018 (poz. II i III).
Zajęcia bezpłatnie realizowane w miesiącach wrzesień i październik, dla wszystkich grup
wiekowych. Możliwość bezpłatnej realizacji przewidziana dla 9 pierwszych grup na zajęcia
nr II i kolejnych 9 na zajęcia nr III.
II) Historia "Nila". Opowieść o Emilu Fieldorfie "Nilu"
To zajęcia wyjątkowe, gdyż prowadzone przez Młodych dla Młodych.
Warsztaty dla szkół podstawowych.
Plan zajęć:
1. Czynności organizacyjne.
2. Słowo wstępne, przedstawienie tematu zajęć.
3. Aktywne zwiedzanie fragmentów ekspozycji - podczas zwiedzania uczestnicy wypełniają
karty pracy dotyczące życia gen. Emila Fieldorfa „Nila”. Część zajęć wykonywać będą
samodzielnie
4. Zajęcia warsztatowe - w trakcie warsztatów uczniowie wzbogacą swoją wiedzę na temat
patrona Muzeum AK. Obejrzą prezentację multimedialną zawierająca fotograﬁe i
ciekawostki. Na podstawie uzyskanych wiadomości wykonywać będą zadania umieszczone
w kartach pracy np. z mapą.
5. Tworzymy własną grę - W nawiązaniu do znajdujących się na ekspozycji szachów,
uczestnicy przystąpią do wykonania własnych plansz do gry (otrzymują karton z szablonem,
na którym odpowiednio kolorują pola) oraz pionki (wycinają je, kolorują i sklejają)
nawiązujące swym wyglądem do tych znajdujących się na ekspozycji Muzeum AK.
6. Zakończenie zajęć - czas realizacji ok. 90 minut

III) Powstanie warszawskie w historiach jego żołnierzy
Warsztaty dla szkół ponadpodstawowych
Plan zajęć:
1. Czynności organizacyjne.
2. Słowo wstępne, przedstawienie tematu zajęć.
3. Zajęcia warsztatowe, w trakcie warsztatów uczniowie wzbogacają swoją wiedzę o losy
wybranych uczestników powstania warszawskiego. Omówione zostają aspekty przyczyn
wybuchu powstania, moment wybuchu walk - godzina „W”, metody walki, przedstawione
zostaną rejony walk, trudności aprowizacyjnych, udział kobiet w powstaniu, sylwetki
powstańców, losu ludności cywilnej. Aktywny udział uczniów poprzez wypełnianie karty
pracy.
4. Aktywne zwiedzanie fragmentów ekspozycji, podczas zwiedzania uczniowie odnajdują
eksponaty muzealne – pamiątki po powstańcach warszawskich. Uczniowie poznają losy
powstańców.
5. Spacer szlakiem historycznym na terenie cmentarza Rakowickiego, uczniowie biorą
aktywny udział, maja za zadanie odnalezienie grobów powstańców warszawskich oraz
oddanie im hołdu poprzez zapalenie zniczy.
6. Zakończenie zajęć, czas realizacji 90 – 120 minut.
IV) Specjalne warsztaty organizowane z okazji 100-lecia polskiej niepodległości:
Piękna niepodległa. Historia walk o wolną Polskę.
Warsztaty dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Plan zajęć:
1. Czynności organizacyjne.
2. Słowo wstępne, przedstawienie tematyki zajęć.
3. Aktywne zwiedzanie fragmentów ekspozycji - uczestnicy w trakcie zwiedzania pracują z
kartami pracy (poprzez samodzielne wyszukiwanie informacji umieszczonych m.in. na
wystawie „Piękna Niepodległa”).

4. Zajęcia warsztatowe:
Szlakiem żołnierzy Legionów - W tej części zajęć uczestnicy wezmą udział w krótkim pokazie
multimedialnym na temat aktywności polskich formacji na frontach I wojny światowej.
Przybliżone zostaną także informacje dotyczące sprawy polskiej na arenie międzynarodowej
m.in. poznają sylwetki osób, które przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uczestnicy dzięki zdobytej wiedzy wypełniać będą karty pracy (w tym mapę).
Polska jest niepodległa! - Każdy z uczestników otrzyma reprint gazety związanej z
odzyskaniem niepodległości. Jego treść zostanie przeanalizowana. Uczestnicy po uzyskaniu
informacji na temat polskich symboli, wykonają kokardy narodowe.
W wolnej Polsce - W dalszej części zajęć uczestnicy dowiedzą się więcej na temat realiów
życia codziennego, kulturalnego i politycznego w czasach II RP. Uczestnicy pracować będą ze
źródłami historycznymi, a także poznają przykłady twórczości z tego okresu. W sposób
szczególny przybliżone im zostaną zagadnienia związane z procesem ustalania granic oraz
wojną polsko-bolszewicką.
5. Zakończenie zajęć - czas realizacji: ok. 90-120 minut

Rezerwacja warsztatów i zajęć:
rezerwacja@muzeum-ak.pl
tel. 12 41 00 796

