
 
Propozycja rocznego cyklu lekcji muzealnych ph. POZNAJEMY MUZEUM W PRZEWORSKU 

 
Podczas lekcji muzealnych  wciągu 10 miesięcy roku szkolnego, dzieci zapoznają się z eksponatami 

muzealnymi, które ilustrują poszczególne tematy. Prezentujemy także fotografie  z naszych zbiorów 

(w formie pokazu slajdów), nagrania dźwiękowe, filmy.   

(Opłata za lekcje muzealne wynosi 2 zł od ucznia, opłata za zwiedzanie – bilet ulgowy: 5 zł lub 7 zł) 

WRZESIEŃ: „Mówić prosto o rzeczach trudnych – przeworski wrzesień” – lekcja muzealna nt. II 

wojny światowej skierowana do młodszych klas szkoły podstawowej – mgr Małgorzata Wołoszyn 

PAŹDZIERNIK: „Świat naszych dziadków i pradziadków” – podczas lekcji muzealnej dzieci zapoznają 

się z przedmiotami – eksponatami muzealnymi, które wyszły już z użycia i przedmiotami, które nadal 

się używa, choć ich forma uległa zmianie – mgr M. Wołoszyn 

LISTOPAD: Zwiedzanie Muzeum w Przeworsku: wystawa historyczna i etnograficzna, pałac Książąt 

Lubomirskich – zwiedzanie z przewodnikiem 

GRUDZIEŃ: Magiczny czas świąt Bożego Narodzenia – lekcja muzealna nt. regionalnych zwyczajów 

bożonarodzeniowych – mgr Katarzyna Ignas  

STYCZEŃ: Z kolędą przez wieś – dawne zwyczaje kolędnicze na wsi przeworskiej – mgr K. Ignas lub 

Przeworsk – miasto obronne – mgr M. Wołoszyn 

LUTY: Legendy przeworskie (legenda o lipie Sobieskiego, legenda o przeworskich podziemiach, 

legenda o mufku futrzanym) – mgr M. Wołoszyn 

MARZEC: Kolorowy strój ludowy – dzieci zapoznają się z eksponatami – elementami przeworskiego 

stroju odświętnego. Lekcja może być połączona z zajęciami kolorowania konturowego rysunku stroju 

ludowego.  Lub Wielki Post i Wielkanoc na wsi przeworskiej – mgr K. Ignas  

KWIECIEŃ: Zwiedzanie Muzeum Pożarnictwa lub  lekcja muzealna: Jak dawniej gaszono pożary? – 

mgr Wojciech Kruk (Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego „Współcześni 

rycerze św. Floriana) 

MAJ: „Kultura przeworska” – co współczesny przeworszczanin powinien wiedzieć o archeologicznej 

kulturze przeworskiej - zajęcia ilustrowane slajdami. (M. Wołoszyn)lub  Dawne zabawki wiejskie, 

drewniane i gliniane. Lekcja może być połączona z zajęciami plastycznymi – wykonywaniem pajacyka 

z tektury. (K. Ignas) 

CZERWIEC: Przeworsk znany i nieznany – propozycja lekcji muzealnej w formie 2-godzinnej wycieczki 

po mieście. Opłata za wycieczkę wynosi 50 zł od grupy. Możliwe jest zwiedzanie krótszej trasy do 

wyboru: 1. Pałac Lubomirskich – Kościół farny. 2. Pałac  Lubomirskich – Ratusz. 3. Pałac Lubomirskich 

– Kopiec Tatarski. Wycieczki prowadzi mgr Małgorzata Wołoszyn 

 


