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Zanim Mieszko został księciem… 

Na zajęciach uczniowie zapoznają się z historią pisma, poznają starożytne znaki oraz
dowiedzą się, jakie pułapki czekają na tych, którzy próbują odczytywać starożytne znaki. 

Sekretne śledztwa - techniki    
       daktyloskopijne 

sprawy! Co to są odbitki linii papilarnych i czym się różnią od odcisków
palców? I po co to rozróżnienie? W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli
możliwość stworzenia (jako pamiątek) własnych kart daktyloskopijnych z
odciskami palców.

niebezpieczeństwa? Posługując się rekwizytami i dodatkowymi materiałami,
przewędrujemy przez ponad półtora tysiąca lat pradziejowej historii naszego kraju.

W szkole naukę historii Polski rozpoczynamy od
podbojów wielkiego księcia Polan. Ale kim byli ludzie
mieszkający nad Wisłą przed Jego panowaniem? Czy
tereny Polski mogli odwiedzać Rzymianie? Jak cenny
był bursztyn? Jak mieszkali miejscowi, czym się
zajmowali, w co wierzyli i jakie czyhały na nich 

Z pradziejów w XXI wiek – Wirtualna Rzeczywistość 

Czy archeologia to tylko kopanie w ziemi? Nie!
Współcześni naukowcy mają do dyspozycji
szereg nowoczesnych technologii. Podczas
wykładu zaprezentujemy najnowsze metody
pracy archeologów, a w części warsztatowej
uczestnicy będą mogli założyć  specjalne 
okulary i za ich pomocą poznać świat wirtualny. Wyświetlimy filmy w
technologii VR, dzięki którym przeniesiemy się na wykopaliska archeologiczne,
do starożytnych miast oraz zanurkujemy w głębinach oceanu. Uwaga: Warsztaty
wymagają dostępu do Internetu (wystarczy kabel Ethernet) i prądu.Warsztaty
prowadzone na specjalne zamówienie. 

Wędrówki z jaskiniowcami – historia ewolucji dla młodzieży 

Zobaczą także, jak przebiegała ewolucja człekokształtnych i co wpłynęło na sukces
rodzaju homo sapiens. 

Wykład o tym, kiedy na Ziemi pojawił się człowiek.
Skąd przybył do Europy? Jak przebiegała jego
wędrówka? 

Co współcześni ludzie mają wspólnego z
neandertalczykiem? Uczestnicy poznają podstawy
teorii ewolucji i kształtowania się gatunków.  

Baśniowe wędrówki

Na zajęciach rozbudzimy wyobraźnię i sprawdzimy,
po co w ogóle opowiada się bajki.Opowiadane
historie zaangażują słuchaczy i zachęcą 
do współuczestnictwa Zajęciom może też
towarzyszyć część warsztatowa (prace
plastyczne, skręcanie zwierzątek z balonów 
 i inne).
Tematy zajęć: Baśniowe wędrówki po Polsce, Opowieści z czterech stron
świata, Opowieści rosyjskie, Historie śniegiem przykryte, Legendy
warszawskie.

Święte znaki ludzkości

Od obrazków do alfabetu Morse'a - czyli historia
znaków, bez których dzisiaj nie moglibyśmy
funkcjonować. Skąd wzięło się pismo? Kto je wymyślił
jako pierwszy? Na czym i czym pisano?Czym różniły się
poszczególne alfabety?

Potłuczona historia jak ją skleić? 

 Obejrzymy zdjęcia i oryginalne zabytki. Poruszymy kwestie dokumentacji i opracowania
gabinetowego artefaktów. W części warsztatowej, zajmiemy się archeologiczną
układanką, tzn. dokonamy całościowego procesu konserwacji, od oczyszczenia ceramiki,
poprzez dobranie jej fragmentów, aż po ich sklejenie.

Jak udowodnić przestępcy
przestępstwo? Jak wygląda praca
śledczych w miejscu zbrodni? Podczas
warsztatów zamienimy się w
detektywów badających najtrudniejsze  

Moda na archeologię 

Jak wyglądał strój ludzi żyjących około 2000 lat temu na
ziemiach polskich? W co mógł być ubrany myśliwy, który
zmarł ponad 5000 lat temu? Na zajęciach uczestnicy
dowiedzą się między innymi tego, czy ubrania 

Co najczęściej znajduje archeolog? Oczywiście
potłuczone garnki! Zidentyfikujemy odnalezione
fragmenty ceramiki, dowiemy się, do czego
ją wykorzystywano, jak wykonywano naczynia.  

 mogły być kolorowe. Na zajęciach uczestnicy dowiedzą się między innymi tego, czy
ubrania mogły być kolorowe, jaką biżuterię nosiły kobiety oraz bez czego mężczyzna nie
wychodził z domu.

Czym się zajmuje archeolog? Czy interesują go dinozaury? Co można wyczytać z
kolorów ziemi? Skąd wiadomo, gdzie szukać stanowisk? Co dawne przedmioty mogą
powiedzieć nam o życiu ludzi w pradziejach? Uczestnicy warsztatów  skonfrontują
swoje wyobrażenia z rzeczywistością i poznają tajniki wykopalisk. Wspólnie
odtworzymy wykop archeologiczny. Prześledzimy tworzenie się warstw ziemi.
Przyjrzymy się też odnalezionym zabytkom.  

Nasza oferta edukacyjna

Poniżej znajdą Państwo naszą podstawową ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży
oraz dorosłych i seniorów. Jesteśmy zarazem otwarci na wszelkie inne formy
współpracy, zależnie od Państwa potrzeb. 
Zapraszamy do kontaktu! 
archeologia@terradesolata.pl 

Jako grupa edukacyjna mamy doświadczenie w prowadzeniu zajęć o tematyce z
zakresu archeologii, historii i kultury. Nasi archeolodzy, edukatorzy muzealni oraz
animatorzy organizują stanowiska na piknikach historycznych oraz warsztaty dla
szkół, świetlic i przedszkoli.  

Mumifikacja, czyli konserwacja – podróż do starożytnego 
Egiptu 

 oraz w co wierzyli starożytni Egipcjanie. Wreszcie, w części warsztatowej,
uczestnicy sami będą mogli dokonać… mumifikacji.

Młody Podróżnik – zajęcia podróżnicze 

percepcji dzieci. Tematy prelekcji: Świat koczowników – Syberia i Mongolia oraz Islandia –
kraina lodu i ognia.

Wspólnie wyruszymy w dalekie kraje, poznamy inne
kultury i spróbujemy zrozumieć ich zwyczaje. Prezentacje
zawierają elementy lekcji geografii – przyjrzymy się
różnym krainom i nieznanym w Polsce zjawiskom
przyrodniczym. Każdej prelekcji towarzyszyć będzie
część warsztatowa. Przekaz dostosujemy do poziomu 

Co to jest archeologia? Podstawy 
czytania w ziemi 

Przeniesiemy się w świat starożytnego
Egiptu i poznamy jego największe sekrety
– mumie! Dowiemy się, w jaki sposób
przygotowywano zmarłego do ostatniej
drogi, jakie znaczenie miały tajemnicze
symbole, w które go wyposażano 

Sekrety Kości 
Jakie tajemnice skrywa nasz szkielet? Czego można
dowiedzieć się z kości po śmierci człowieka lub zwierzęcia?
Czy da się określić zawód, jaki człowiek wykonywał za życia,
lub co było przyczyną czyjegoś zgonu?

 Uczestnicy warsztatów dowiedzą się także, jak różne funkcje pełnią kości tego samego
typu, u jakich zwierząt są one najwytrzymalsze czy też ile palców ma koń. Omówimy
ponadto podstawy analizy materiału wykopaliskowego. 

Pikniki i zajęcia terenowe 
Po co archeologowi wykrywacz metali? Jak wygląda
praca kowala? Jak kiedyś rozpalano ognisko? W jaki
sposób wykonywano pradziejową biżuterię? Realizujemy
różnorodne warsztaty plenerowe, gry terenowe, ogniska
z opowieściami, a także pikniki naukowe i pokazy.  

Zapraszamy do kontaktu - wspólnie wypracujemy najlepszy program dla Państwa
szkoły, biblioteki, świetlicy, domu kultury! 


