
SZKO£A  LUDOWA
w ¯arnowcu
rok za³o¿enia 1886

Oferta lekcji muzealnychOferta lekcji muzealnych
Zapraszamy serdecznie na niezapomnian¹ lekcjê historii.
W  naszej szkole przeniesiecie siê do czasów szkolnych lat 

Waszych dziadków i pradziadków.
Zachêcamy do wziêcia udzia³u w zajêciach ró¿ne grupy wiekowe.

Szko³a Ludowa w ¯arnowcu
¯arnowiec 226
38-460 Jedlicze
(bezp³atny du¿y parking)

Godziny otwarcia:

wtorek-pi¹tek:
00 00

 8 -16  
sobota-niedziela: 

nieczynne 

Jak niegdyœ
w szkole bywa³o...

Jak niegdyœ
w szkole bywa³o...
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Gminny Oœrodek Kultury 
w Jedliczu

Gminny Oœrodek Kultury 
w Jedliczu

Gmina JedliczeGmina Jedlicze

tel.  512 725 830
       512 725 832              
e-mail: szkolaludowa@jedlicze.pl
www.szkolaludowa.jedlicze.pl



Tematy zajêæTematy zajêæ

KawiarenkaKawiarenka

Jak niegdyú w szkole bywaùo… (czas: 60 min.)
 
?lekcja stylizowana na XIX wiek 
?wprowadzenie w tajniki kaligrafii 
?czytanie fragmentów tekstu z XIX wiecznego 

elementarza 
?projekcja bajki ze „starej kliszy" dla najmùodszych lub 

projekcja filmu XIX-wieczna Szkoùa w Ýarnowcu 

     /zajæcia dostosowane do wieku uczestników/ 

Ele, mele, dudki... - dawne gry i zabawy 
(czas: 45 min.) 
?zabawy sprzed lat dla dzieci na úwieýym powietrzu 
?gry podwórkowe 
?úpiewanie i zabawy w kole 
?gry z wykorzystaniem piùki 

    /przedszkola, szkoùa podstawowa / 

Úwiat drewnianych zabawek  (czas: 60 min.) 

?poznanie historii dawnych zabawek 
?wykonanie wùasnych puzzli z kartonu 
?zabawa drewnianymi zabawkami 
?gry w warcaby, domino, szachy oraz wiele innych. 

    /przedszkola, szkoùa podstawowa / 

Spotkanie z bajkà (czas: 45 min.) 

?wyúwietlanie bajek dla dzieci ze „starej kliszy" : 
„O krasnoludkach i o sierotce Marysi", „Calineczka", 
„Kopciuszek" i wiele innych. 
?wykonywanie ilustracji do wybranej bajki 

         /przedszkola, szkoùa podstawowa 1-3/ 

Bliýej Marii Konopnickiej... (czas: 45 min.) 

?przybliýenie ýycia i twórczoúci Poetki oraz realia 
czasów, w jakich ýyùa 
?wspólne czytanie utworów Marii Konopnickiej 

     /zajæcia dostosowane do grupy uczestników/ 

Na terenie Szko³y Ludowej w ¯arnowcu funkcjonuje kawiarenka oraz sklepik 
z pami¹tkami, gdzie mo¿na zakupiæ s³odycze, napoje, zabawki drewniane, publikacje i inne.

Zwiedzanie z przewodnikiem (indywidualnie i grupowo 20 osób)                        5 z³ od osoby, 2 z³  ulgowy 
Zwiedzanie bez przewodnika                                                                                     bezp³atnie
Bilet rodzinny  (rodzice + dzieci)                                                                                 6 z³
Karnet pracowniczy (zwiedzanie z przewod. kawa/herbata/napój +ciastko)      10 z³ 
Lekcja muzealna z poczêstunkiem (sok +dro¿d¿ówka)                                         7 z³ od osoby
Lekcja muzealna bez poczêstunku 4 z³ od osoby
Wyœwietlanie bajek dla dzieci                   2 z³ od osoby
Warsztaty modelarskie                                                                                                   2 z³ /godz. 

 

 Rezerwacji mo¿na dokonaæ telefonicznie lub osobiœcie w budynku Muzeum Szko³y 
Ludowej,  pod nr tel. 512 725 832, 512 725 830 

(tydzieñ przed planowanymi zajêciami)

CennikCennik

Polska królów przez dziurkê od klucza 
(czas: 45 min.) 
?jacy byli polscy w³adcy- ciekawostki z ¿ycia królów 

(prezentacja multimedialna)
?anegdoty z dziejów Polski: od Boles³awa Chrobrego 

do czasów wspó³czesnych.
?wizerunki w³adców autorstwa Jana Matejki 

     /szko³a podstawowa, gimnazjum/ 

Jak radzili sobie nasi przodkowie czyli 
wynalazki XIX w. (czas: 60 min.) 
?œwiat wspó³czesny okiem XIX wiecznego cz³owieka
?przedstawienie najwa¿niejszych wynalazków 

dziewiêtnastowiecznych i ich odkrywców- (prezentacja 
multimedialna)
? film edukacyjny 

     /szko³a podstawowa, gimnazjum/ 

W krainie pieczonego ziemniaka 
(czas: 120 min.) 
?konkurencje ziemniaczane ("wykopki", "sadzenie 

ziemniaków", "zimowe zapasy")
?ziemniaczana uczta: pieczenie ziemniaków i 

kie³basek przy ognisku 

     /przedszkola, szko³a podstawowa, gimnazjum/ 


