
Ferie zimowe 2022 w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie 

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej Muzeum Okręgowego w Rzeszowie oraz 

oddziałów, tj. Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli oraz Muzeum Historii Miasta Rzeszowa, 

przygotowanej na ferie 2022 roku. 

Tematy naszych zajęć edukacyjnych i warsztatów: 

MUZEUM OKRĘGOWE W RZESZOWIE (ul. 3 Maja 19) 

Minimalna liczba uczestników wynosi 5 osób. 

Zajęcia rezerwujemy z tygodniowym wyprzedzeniem pod nr tel. (17) 853 52 78. 

1. Modowy luksus   

Lekcja warsztatowa towarzysząca wystawie czasowej "Modowy luksus" (grudzień 2021 - maj 2022), 

skierowana do dzieci z klas I-IV. Lekcja składa się z półgodzinnego oprowadzania po wystawie przez 

kurator wystawy historyk sztuki oraz około 45 minutowych warsztatów.  

Co to jest szylkret? 

Kiedy powstały sklepy z używaną odzieżą?  

Do czego wykorzystywano ptasie pióra?  

Co to jest cerowanie?  

Kiedy powstał plastik? 

Odpowiedzi na te i inne intrygujące pytania z zakresu ekologii, materiałoznawstwa, historii rzemiosła 

artystycznego - uczestnicy poznają podczas zajęć. 

Wiek uczestników: 7 -10 lat 

Koszt: 15 zł od osoby 

Czas trwania zajęć: 90 min.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



2. Poszukiwacze zaginionych skarbów, czyli historyczni detektywi w akcji 

Z największą przyjemnością zapraszamy wszystkich zainteresowanych odkrywaniem niesamowitych   

i niewiarygodnych zagadek, na zajęcia warsztatowe. Podczas ich trwania zapoznamy uczestników       

z różnymi ciekawymi historiami, np. odkryjemy sekrety Rzeszowa i poznamy legendę mówiącą            

o skarbach ukrytych w klasztorze pijarów.  Zdradzimy tajemnice skrywane przez wzgórze wawelskie    

i groby pochowanych tam władców. Poszukamy także skarbów. Aby do nich trafić, każdy z uczestni-

ków będzie musiał odszyfrować zakodowaną wiadomość i wyruszyć na poszukiwania. Zapewniamy, 

że wszyscy historyczni detektywi na koniec zajęć zostaną… sowicie wynagrodzeni. 

Wiek uczestników: 8 -15 lat 

Koszt: 15 zł od osoby 

Czas trwania zajęć: 90-120 min. 

 

 
 

3. Warsztaty ceramiki regionalnej – pamiątki rzeszowskie 

W pierwszej części zajęć uczestnicy zapoznają się – za pomocą specjalnej prezentacji – z historią 

najstarszych i najciekawszych zabytków Rzeszowa, najbardziej charakterystycznych budynków 

najstarszej części miasta. W części praktycznej uczniowie wykonają z gliny własne pamiątki 

rzeszowskie. Proponujemy wykonanie magnesów, naczyń lub obrazków, których motywem 

przewodnim w ozdabianiu będą zabytki Rzeszowa (m.in. budynek ratusza) lub herb miasta. Zadanie 

ułatwią nam formy oraz stemple. Istnieje możliwość wypalenia prac, odbiór po około 2 tygodniach. 

Prace po pierwszym wypale można odebrać i pomalować farbami akrylowymi lub plakatowymi lub 

też na drugich zajęciach w muzeum pomalować farbami podszkliwnymi oraz szkliwami. Pomalowane 

i poszkliwione prace wymagają ponownego wypalenia. Można je odebrać po ok. 7 dniach. Warsztaty 

odbywają się w sali edukacyjnej. Wszystkie prace pakowane są do pudełek. 

Zajęcia dostosowane do wieku uczestników 

Czas trwania: 90-120 min. 

Koszt: 15,00 zł od osoby (bez możliwości wypalenia wykonanych prac) lub 

20,00 zł od osoby (z możliwością wypalenia wykonanych prac) 

 

 
 

 

 

 

 



4. W zakonnej aptece 

Podczas zajęć zdradzimy uczestnikom kim byli pijarzy, czym się zajmowali i w jaki sposób znaleźli się 

w Rzeszowie. W części warsztatowej natomiast uczestnicy „przemienią” się w zakonnego aptekarza, 

sami opracują przepis na pyszną herbatkę oraz własnoręcznie ją wykonają i zapakują. 

Wiek uczestników: 9-15 lat 

Czas trwania zajęć: 90 – 120 min. 

Koszt: 15 zł od osoby 

 

 

 

5. Epoka kamienia jak malowana 

Uczestnicy zajęć poznają najsłynniejsze wytwory paleolitycznej sztuki jaskiniowej (Chauvet, Altamira, 

Lascaux). Kto był autorem tych niezwykłych wizerunków mamutów, jeleni, koni i bizonów? Tego 

dzieci dowiedzą się podczas zajęć! Następnie same wcielą się w rolę paleolitycznych artystów 

podczas warsztatów malowania na kamieniach. Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej. 

Zajęcia dostosowane do wieku uczestników 

Czas trwania: 90-120 min. 

Koszt: 15,00 zł od osoby 

 

 
 

6. Grasz w zielone? Tajemnice polskiego munduru 

Czy uniform wojskowy zawsze był zielony? Po co był i po co jest potrzebny żołnierzowi? A może 

chcesz zaprojektować własny mundur? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy w trakcie 

rysunkowej gawędy o wyposażeniu i umundurowaniu żołnierza polskiego. Podczas zajęć będzie też 

możliwość przymierzenia mundurów wojskowych i zrobienia pamiątkowych fotografii. 

Wiek uczestników: 7-12 lat 

Czas trwania: 60 min. 

Koszt: 8 zł od osoby 

 



 

7. Szabla i pancerz. Opowieści sarmackie o husarii, Sobieskim i odsieczy wiedeńskiej 

Czym była husaria? Po co husarzowi skrzydła i ile ważyła jego zbroja? Dlaczego król Jan III Sobieski 

ruszył z wojskiem polskim pod Wiedeń? Na te i inne pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć podczas 

rysunkowej opowieści o czasach dawnej świetności oręża polskiego. Podczas warsztatów zaś 

będziecie mogli wykonać miniskrzydła husarskie, przymierzyć prawdziwy hełm husarski i pstryknąć 

pamiątkową fotkę, dlatego zabranie ze sobą aparatów fotograficznych jest wskazane. 

Wiek uczestników: 7-12 

Czas trwania: 60 min. 

Koszt: 8 zł od osoby 

 

MUZEUM HISTORII MIASTA RZESZOWA (Rynek 12) 

Minimalna liczba uczestników wynosi 5 osób. 

Zajęcia rezerwujemy z tygodniowym wyprzedzeniem pod: tel. 17 875-41-99 

1. W warsztacie rzeszowskiego rzemieślnika 

Zapraszamy na zajęcia warsztatowe, podczas której dzieci będą mogły dowiedzieć się kim był 

płatnerz, kołodziej, kaletnik? Jaką „drogę” należało pokonać aby zostać mistrzem cechowym? Czym 

zajmowały się cechy? Jaki skarby mieściły skrzynie cechowe? Podczas zajęć dzieci wykonają własny 

majstersztyk oraz uzyskają certyfikat swego mistrzostwa. 

Czas trwania: ok 90 min., cena – 10 zł za osobę. 

 

 

2. I Ty możesz zostać architektem – „budujemy” dawny Rzeszów 

Poznając przeszłość Rzeszowa, jej mieszkańców, właścicieli, dzieci kolorują kamieniczki, zaludniają 

miasto, tworzą wały obronne, słowem dzięki ich wysiłkowi powstaje Rzeszów Jana Pakosławica            

i Mikołaja Spytka Ligęzy. Zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod aktywizujących. 

Czas trwania: ok. 60 min., cena – 5 zł za osobę 

 

 

 



3. Zamek rzeszowski i jego mieszkańcy  

W trakcie lekcji warsztatowej opowiemy historię budowy zamku oraz całego systemu obronnego        

i części składowych zamkowych fortyfikacji. Dzieci poznają dzieje rzeszowskiego zamku, jego funkcję 

obronną i reprezentacyjną oraz sylwetki właścicieli Rzeszowa – mieszkańców zamku jak np. Mikołaj 

Spytek Ligęza, Jerzy Sebastian Lubomirski itp. Elementem warsztatowym lekcji jest wykonanie mapy 

fortyfikacji zamku w Rzeszowie oraz projekt zegara na wieżę zamkową. 

Czas trwania: ok. 90 min., cena – 10 zł za osobę. 

 

 

MUZEUM ETNOGRAFICZNE IM. FRANCISZKA KOTULI W RZESZOWIE (Rynek 6) 

Minimalna liczba uczestników wynosi 5 osób. 

Zajęcia rezerwujemy z tygodniowym wyprzedzeniem pod: tel. 17 862 02 17 

Zajęcia warsztatowe „ETNO – klimaty z wiejskiej chaty” 

Podczas ferii zimowych 2022 serdecznie zapraszamy na zajęcia muzealne, podczas których uczestnicy 

dowiedzą się czym i jak zdobiono wnętrza mieszkalne wiejskich domów oraz wykonają  pamiątkowy 

drobiazg techniką wycinanki ludowej. 

Wiek uczestników: klasy 1-4 

Czas trwania (w zależności od grupy wiekowej) : 60-90 min. 

Koszt: 15 zł od osoby 

 


