
Propozycja zajęć dla dzieci i młodzieży przygotowanych przez  

Muzeum Regionalne w Kluczkowicach przy współpracy z Zespołem 

Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie i Wydziałem Rolnictwa, 

Leśnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim  

na rok 2015/2016 
Lekcje muzealne na temat :  „Historia Kluczkowic”, „Style architektoniczne w oparciu o 

zabytki Powiatu Opolskiego”, „Styl Zakopiański”, „Techniki malarskie”, „Archeologia na 

terenie Powiatu Opolskiego”, „Sztuka Ludowa ziemi lubelskiej- ginące zawody na wsi”, 

„Wrzelowiecki Park Krajobrazowy” „Geologia co to takiego”, „Erozja rzeczna – przełom 

rzeki  na przykładzie Wisły”. W trakcie lekcji proponujemy, zwiedzanie muzeum, oglądanie 

wystaw czasowych,  prezentację multimedialną, wykład, film tematyczny.  

Proponujemy lekcje  związane ze świętami: „Święty Mikołaj”, „ Zwyczaje Świąt Bożego 

Narodzenia”, „ Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych”, dodatkowo jesteśmy w stanie 

zorganizować zajęcia plastyczne związane z tematami świątecznymi.  

Zapraszamy na  zajęcia muzealno –przyrodnicze na szlakach  pieszych i rowerowych 

Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego. W skład zajęć przyrodniczych wchodzi:  

przejście szlaku „Skrzypowy Dół” (3 km czas przejścia ok. 2 godz.) lub „Okolice 

Kluczkowic” ( 9 km czas przejścia ok. 4 godz.), zajęcia tematyczne w muzeum tzn. do 

wyboru, wykład, obejrzenie wystawy lub prezentacja o Wrzelowieckim Parku, 

obejrzenie filmu przyrodniczego, uczestnictwo w warsztatach  plastycznych.  

Udostępniamy prezentacje związane z turystyką i przyrodą naszego regionu: „Ścieżka 

przyrodnicza Kleniewo”, „Małopolski Przełom Wisły”, „Wrzelowiecki Park 

Krajobrazowy”, „Ścieżki rowerowe na terenie Powiatu Opolskiego” i „ Atrakcje 

turystyczne Powiatu Opolskiego na trasie Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej”. 



Zapraszamy na warsztaty geologiczne pt. „Cofając się w czasie – mieszkańcy morza 

kredowego – gdy kamienie były żywe”. Zajęcia będą prowadzone przez pracowników 

Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w kamieniołomach w Piotrawinie. 

Warsztaty  plastyczne –  o różnej tematyce : „Techniki malarskie”, „ Jesienne impresje”,  

„Wiosna”, „ Martwa natura ze zniczem” , „ Motyle polskie” , „Wrzelowiecki Park 

Krajobrazowy”, „W Krainie wąwozów lessowych” i tematy związane ze Świętami Bożego 

Narodzenia i Wielkanocnymi. W trakcie  zajęć dzieci oglądają  prezentację tematyczną, 

zapoznają się z różnymi technikami malarskimi i  wykonują  pracę plastyczną w wybranej 

technice na dany temat. Materiały plastyczne zabezpiecza muzeum. 

Oferta dla szkół będzie cały czas rozszerzana .  Jesteśmy otwarci na propozycje ze szkół, w 

kwestii przygotowania nowych tematów lekcji i warsztatów muzealnych. Możemy   

zorganizować dla Państwa zajęcia, na każdy  temat, w każdej formie i w każdym czasie. 

 

Przedstawiamy Państwu  ofertę cenową: 

1. Opłata za zwiedzanie muzeum indywidualne : bilet normalny – 2,5 zł, ulgowy -2 zł                                                                

2. Lekcja muzealna (koszt całkowity bez względu na ilość osób) – 50 zł.  

                                        Czas trwania lekcji muzealnej od 60 do 90 min. 

3. Zajęcia warsztatowe – 80 zł .Warsztaty muzealne trwają około 120 min. 

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 7.00 do 15.00, tel./fax. (081)827 10 67 tel. kom. 509806107 lub 

506 111 513. Można się z nami  kontaktować również przez e-mail: 

muzeum@opole.lublin.pl 


