
Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56  

 

Oferta do uczestników zorganizowanych półkolonii letnich i uczestników Zielonych Szkół  

 
Termin:   
lipiec i sierpień 2019 r. 
Sądecki Park Etnograficzny / Nowy Sącz, ul. Długoszowskiego 83 b 
 

Dzieci przyjeżdżają z opiekunami. Zajęcia prowadzą Pracownicy Sądeckiego Parku Etnograficznego. 

  

Propozycje warsztatów: 

1. Temat: Snujemy opowieść – jak to u knapa było… 

Warsztatowe zajęcia przybliżające tradycje wiejskiego tkactwa poprzedzone pogadanką etnograficzną 

ze zwiedzaniem wybranych obiektów w skansenowskich związanych z tym rzemiosłem, hodowlą 

owiec, pozyskaniem i obróbką wełny, wykorzystaniem sukna jako surowca na odzież oraz ze 

zdobieniem wiejskich strojów. Po prezentacji warsztatu i narzędzi używanych przez knapa, 

eksponowanych w góralskiej chałupie z Kamienicy, uczestnicy zajęć samodzielne utkają na ramkach 

tkackich makatki (lub inne, dowolne form) inspirowane ludowym wzornictwem. 

Czas trwania warsztatów: 3 godz./ koszt warsztatów - 140 zł od grupy (maksymalnie 20 os.)  

Czas trwania pogadanki etnograficznej: 1 godz./ koszt pogadanki - 5 zł od osoby  

 

2. Temat: Apetyt rośnie w miarę… pieczenia  

Uczestnicy zajęć dowiedzą się jak tradycyjnie przygotowywano żywność, a także jak ona smakowała. 

W zagrodzie z Gostwicybędą mogli wcielić się w rolę dawnych gospodarzy i gospodyń i popróbować 

swoich sił w codziennych domowych obowiązkach: mieleniu mąki w żarnach, pieczeniu podpłomyków 

w piecu chlebowym, ubijaniu masła i wyciskana go w drewnianych foremkach. Warsztaty poprzedzone 

zwiedzaniem zagrody z Gostwicy. 

Po warsztatach proponujemy zajęcia ruchowo-taneczne inspirowane materiałami zebranymi przez 

wybitnego badacza kultury ludowej Oskara Kolberga. Wspólna zabawa przybliży dzieciom piosenki, 

tańce, wyliczanki i zabawy ludowe popularne przed laty wśród ich rówieśników, takie jak derkacz, 

talarek czy ora, ora.  

 

Czas trwania warsztatów: 3 godz./ koszt warsztatów - 140 zł od grupy (maksymalnie 20 os.)  

Czas trwania zajęć ruchowo-tanecznych: 1 godz./ koszt pogadanki - 5 zł od osoby  

 

3. Temat: Kolorowo bo ludowo 

Podczas spaceru po skansenie uczestnicy będą musieli odszukać obiekty związane z plastyką ludową 

i dekorowaniem wnętrz, a następnie wykonać ich zdjęcia lub rysunki, które posłużą jako wzór do zajęć 

warsztatowych. W trakcie warsztatów samodzielnie wykonają ozdoby z bibuły (kwiatki, girlandy) lub 

obrazki malowane na szkle.   

Po warsztatach proponujemy zajęcia ruchowo-taneczne inspirowane materiałami zebranymi przez 

wybitnego badacza kultury ludowej Oskara Kolberga. Wspólna zabawa przybliży dzieciom piosenki, 



tańce, wyliczanki i zabawy ludowe popularne przed laty wśród ich rówieśników, takie jak derkacz, 

talarek czy ora, ora.  

Czas trwania warsztatów: 3 godz./ koszt warsztatów - 140 zł od grupy (maksymalnie 20 os.)  

Czas trwania zajęć ruchowo-tanecznych: 1 godz./ koszt pogadanki - 5 zł od osoby  

 

4. Temat: Dzień na wsi - gra wyobraźni 

Podczas zabawy edukacyjnej z elementami  gry fabularnej, prowadzonej w scenerii skansenu oraz z 

wykorzystaniem zabawek inspirowanych ekspozycją, dzieci dowiedzą się, jak wyglądało dawne życie 

wiejskie, jakie były codzienne obowiązki mieszkańców wsi, ich tradycyjne zajęcia i zabawy. Uczestnicy 

wcielą się w role fikcyjnych postaci tworzących tradycyjną wiejską  społeczność i pod kierunkiem 

mistrza gry będą musieli wspólnie zmierzyć się z przeszkodami i zadaniami w fikcyjnym świecie 

inspirowanym dawną wsią sądecką. Elementem gry będą także tradycyjne ludowe zabawy ruchowo-

taneczne, piosenki, zagadki. 

 

Czas trwania warsztatów wraz z zajęciami ruchowo-tanecznymi: 4 godz./ koszt gry - 140 zł od grupy 

(maksymalnie 20 os.), koszt zajęć - 5 zł od osoby 

 

8 sierpnia – Impreza edukacyjna Wielki Dzień Pszczół 

Wielki Dzień Pszczół powstał, aby przypominać o niezastąpionej roli, jaką zapylacze pełnią w całym 

środowisku oraz o tym, że są zagrożone wyginięciem. Impreza plenerowa organizowana jest przy 

współpracy z przedszkolami, zielonymi szkołami i półkoloniami, sponsorowana przez Zakłady 

Tłuszczowe Kruszwica S.A. Celem imprezy jest upowszechnienie wśród dzieci wiedzy na temat 

ważnej roli pszczół dla środowiska poprzez atrakcyjną formę gier i zabaw edukacyjnych, 

wzbogaconych pokazami pszczelarskimi i konkursami.  

Koszt udziału w imprezie - 1 zł od osoby 

 
 
Grupa docelowa: dzieci, młodzież 
 
Zapisy: z ok. tygodniowym wyprzedzeniem na adres: kasaspe@muzeum.sacz.pl 
 
Odpłatność: jak wyżej 
 
 


