
LEKCJE MUZEALNE DLA GRUP 6 – 11 latków 

(przedszkola i szkoły podstawowe)

Uwaga: wszystkie podane warsztaty są łączone z ok. 1 godzinnym zwiedzaniem statków Muzeum Odry,

jednak mogą też się odbywać jako odrębne zajęcia. 

1. WARSZTATY WROCŁAWSKI GORDYJSKI WĘZEŁ WODNY – 1 godz. wiek 8 – 12 lat 

Zajęcia  rozwijające  wyobraźnię  przestrzenną,  ukazujące  młodzieży  budowle  i  zasady  działania

Wrocławskiego Węzła Wodnego, poprzez zabawę. Dzieci i młodzież poznają wrocławskie jazy, śluzy, porty,

stocznie,  nabrzeża przeładunkowe.  Poznają  świat  żeglugi  śródlądowej,  tętniącej  życiem Odry.  Warsztaty

poprzedzone są  prezentacją  multimedialną,  z  kolei  sama gra  zasadza się  na modyfikacji  znanej  zabawy

„węzeł gordyjski”. 

2. WARSZTATY „Jestem żeglarzem!” - 1 godz. 15 min. wiek 6-11 lat

Warsztaty skupione na żegludze śródlądowej na Odrze oraz ludziach, którzy z nią byli i są związani. Za

sprawą  archiwalnych  fotografii  i  filmów,  dzieci  i  młodzież  poznają  dawnych  kapitanów,  pracowników,

załogi i ich rodziny – swoich rówieśników, wychowywane na statkach. Prezentacja będzie podstawą gry

„Jestem żeglarzem!”,  która ma na celu rozbudzić ciekawość dzieci  i  młodzieży,  rozbudzić wyobraźnię i

kreatywność. W efekcie życie załóg stanie się dla uczestników bliższe, przeszłość i odrzańska żegluga stanie

się bardziej zrozumiała. 

3. WARSZTATY ODRA – OPOWIEM WAM BAJKĘ – 1,5 godz. wiek 6-9 lat

Dzieci poznają najciekawsze bajki i legendy odrzańskie. Zależnie od wieku słuchaczy zajęcia łączone są z

pokazem multimedialnym (obrazy znad  Odry,  wizerunki  Viadrusa  i  innych  bohaterów opowieści  –  dla

starszych dzieci),  bądź dźwiękowym (szumiąca woda,  skrzypiący pokład,  etc.,  pojawiające się  w tle,  w

trakcie opowiadania – dla młodszych dzieci). Następnie rysują i tworzą własną baśń odrzańską w małych

grupach. Elementami stałymi będzie Odra oraz żegluga śródlądowa: kapitanowie, bosmani, którzy nie muszą

być  jednocześnie  głównymi  bohaterami.  Wszystko  zależy  od  wyobraźni.  Bajkę  dzieci  ilustrują,  jednak

zastanawiają się wspólnie nad całą historią, którą następnie będą opowiadać całej grupie.

4. WARSZTATY MODELARSKIE – 1,5 godz. wiek 6-10 lat

Zajęcia skupiają się na wykonaniu papierowego modelu holownika parowego Nadbor. Fundacja zapewnia

materiały. 

Wszystkie  warsztaty,  zależnie  od  ruchliwości  i  wielkości  grup,  wzbogacane  są  zajęciami
ruchowymi, nawiązującymi do kwestii odrzańskich, ochrony zabytków. 
 


