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INSTYTUCJA KULTURY SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

LEKCJE I WARSZTATY MUZEALNE
Program edukacyjny dla grup zorganizowanych oraz zwiedzających indywidualnie

realizowany od MAJA do PAŹDZIERNIKA, od WTORKU do NIEDZIELI
www.muzeum-wdzydze.gda.pl/lekcje.html

TRADYCYJNE ZAJĘCIA WIEJSKIE
Mielenie tabaki, noszenie wody w nosidłach, mielenie zboża w żarnach, tłuczenie zboża w stępie, pranie i 

maglowanie, tkanie szmaciaka, szycie odzieży, drukowanie tkanin, wyrób filetu, obróbka drewna.
Bezpłatne

ZABAWKI I ZABAWY LUDOWE
Na biegunach, na kółkach, pływające, fruwające.

Chodzenie na szczudłach i w „korkach”, przeciąganie liny, toczenie obręczy, strzelanie z procy i łuku.
Bezpłatne

LEKCJA JĘZYKA KASZUBSKIEGO
W czasie lekcji poznajemy podstawy języka kaszubskiego.

Uczymy się alfabetu - dowiadujemy się o różnicach między pisownią liter kaszubskich i polskich.
Zapoznajemy się z podstawowym słownictwem kaszubskim oraz próbujemy pisać po kaszubsku ze słuchu.

2 zł

ZAJĘCIA W ZABYTKOWEJ SZKOLE
Poznajemy szkołę z okresu międzywojennego oraz historię szkolnictwa na Pomorzu.

Uczymy się pisać gęsim piórem, gryflem na tabliczce, lub stalówką. Śpiewamy „Kaszëbsczé nótë”.
2 zł

WYKONYWANIE LUDOWYCH I STYLOWYCH OZDÓB CHOINKOWYCH
Dowiadujemy się o pochodzeniu i tradycjach strojenia świątecznego drzewka.

Wykonujemy ozdoby z papieru, krepy, bibuły, słomy, którymi dawniej na terenie Pomorza dekorowano
choinkę chłopską i dworską.

Dostępne od lutego do października! 
4 zł



MUZYCZNE NARZĘDZIA I INSTRUMENTY OBRZĘDOWE
Uczestnicy poznają historię, budowę i poprzez wspólne muzykowanie - działanie kaszubskich

instrumentów i narzędzi muzycznych tradycyjnie używanych w czasie zabaw, obrzędów i świąt.
2 zł

HAFTOWANIE
Poznajemy historię haftu wdzydzkiego, wzornictwo, ściegi, kolorystykę i techniki jego wykonania.

Zależnie od stopnia umiejętności wykonujemy samodzielnie cały haft, lub jego fragment, który możemy 
dokończyć w domu.

2 zł

TKACTWO
Poznajemy warsztat tkacki i technikę wykonania szmaciaka.

Na małych krosienkach tkackich wykonujemy wełną proste sploty.
2 zł

MALARSTWO NA SZKLE
Malujemy tradycyjną techniką szklany obrazek. Poznajemy historię, tematykę i zdobnictwo kaszubskiego 

malarstwa na szkle.
Dostępne od lutego do października! 

4 zł

WYRÓB KWIATÓW Z PAPIERU
Warsztaty odbywają się w chałupie, lub w ogrodzie.

Wykonujemy tradycyjne, charakterystyczne dla regionu, lub współczesne artystyczne kwiaty z krepiny.
Dostępne od lutego do października! 

2 zł

TOCZENIE NACZYŃ NA KOLE GARNCARSKIM
W warsztacie znajdują się dwa koła garncarskie o napędzie nożnym.

Przy pomocy instruktora uczymy się toczenia i formowania glinianych naczyń, które można wysuszyć lub 
wypalić w domu.

Dostępne do końca września! 
4 zł

LEPIENIE Z GLINY
Zajęcia odbywają się wewnątrz chałupy, lub w obrębie zagrody.

Lepimy figurki z gliny, albo korzystamy z gotowych foremek; zdobimy wyroby wg uznania kamykami, 
łuskami szyszek, ziarenkami.
Dostępne do końca września! 

2 zł

Warunkiem uczestnictwa w lekcjach i warsztatach muzealnych jest wykupienie biletu wstępu !
Prosimy o zgłoszenia co najmniej 5 dni przed planowanym terminem zajęć

Uczestnicy warsztatów wszystkie samodzielnie wykonane wyroby pozostawiają sobie na pamiątkę.
UWAGA ! Zajęcia bezpłatne (jeden temat do wyboru) oferujemy dodatkowo po wykupieniu dowolnej

płatnej lekcji

Wypełnij formularz i złóż zamówienie poprzez formularz on-line:
www.muzeum-wdzydze.gda.pl/zamowienie.php


