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Muzeum Miejskie (Stadt Museum) w Bole- 
sławcu, założono w 1908 r. Powojenną dzia-
łalność muzeum wznowiło w 1953 r.,  
a w 1968 r. nadano mu nazwę Muzeum 
Ceramiki. Od 1995 r. muzeum posiada 
również Dział Historii Miasta. Otwar-
ta w 2009 r. ekspozycja stała obejmuje 
obecnie zbiory archeologiczne, ekspo-
naty związane z wybitnymi postaciami 
ze świata sztuki i nauki doby nowożyt-
nej (m.in. M. Opitza), kolekcję z epoki  
napoleońskiej oraz wyposażenie apteki  
z XIX w. Istotną częścią wystawy stanowią 
dokumenty i zdjęcia prezentujące powojenne 
dzieje Bolesławca. 

W latach 2018-2021 Muzeum Ceramiki we współpracy  
z Museum der Westlausitz w Kamenz i Muzeum Łużyckim 
w Zgorzelcu realizowało transgraniczny projekt edukacyj-
ny „Nauka jako przygoda”, który został dofinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu INTERREG V-A Polska-Saksonia 
2014-2020. Projekt adresowany był do dzieci i młodzieży 
uczącej się, a jego celem było uatrakcyjnienie oferty przy-
granicznych muzeów o pozaszkolne programy edukacyjne 
w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Dzięki  
temu projektowi Muzeum Ceramiki przeprowadziło mo-
dernizację dwóch ekspozycji stałych – aptecznej i arche-
ologicznej, wzbogacając je o interaktywne moduły eduka-
cyjne.

Das Stadtmuseum in Bunzlau wurde im Jahr 
1908 gegründet. Nach dem 2. Weltkrieg 1953 

wiedereröffnet, arbeitet es seit 1968 unter 
dem Namen „Muzeum Ceramiki“ (Kera-
mikmuseum). Seit 1995 kam die Abtei-
lung für Stadtgeschichte hinzu. Die 2009 
eröffnete neue Dauerausstellung dieser 
Abteilung umfasst aktuell archäologi-
sche Sammlungen, Exponate zu bekann-

ten Persönlichkeiten der Kunst und Kul-
tur der Neuzeit (u.a. Martin Opitz), eine 

Sammlung zur Napoleonischen Epoche so-
wie die Innenausstattung einer Apotheke aus 

dem 19. Jh. Ein umfangreicher Bereich ist der 
Nachkriegsgeschichte gewidmet; dort finden sich Do-

kumente und Fotos aus Bolesławiec nach 1945.

In den Jahren 2018-2021 führte das Muzeum Ceramiki 
in Zusammenarbeit mit dem Museum der Westlausitz in  
Kamenz und dem Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu ein grenz- 
überschreitendes Projekt unter dem Titel „Wissenschaft 
als Abenteuer” durch, das aus dem Europäischen Fonds 
für Regionale Entwicklung im Rahmen des  Programms 
INTERREG V-A Polen-Sachsen 2014-2020 gefördert wur-
de. Das Projekt richtete sich an Kinder und Jugendliche 
im Schulalter. Sein Ziel bestand darin, die außerschu- 
lischen Lehrangebote in den Bereichen Mathematik und 
Naturwissenschaften zu bereichern. Dank diesem Projekt 
konnten im Muzeum Ceramiki zwei Dauerausstellungs- 
abschnitte – Apotheke und Archäologie – modernisiert 
und mit interaktiven Modulen ausgestattet werden.
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Die archäologische Sammlung zur Geschichte des Bunz-
lauer Landes präsentiert Artefakte aus archäologischen 
Ausgrabungen, die durch das Muzeum Ceramiki geleitet 
wurden. Darunter befinden sich auch zahlreiche Kerami-
ken. Den größten Teil dieser Sammlungen stellen Brand- 
urnen und Beigefäße dar, die aus einem Brandgräber-
feld der Lausitzer Kultur aus dem Ort Neuen im Kreis  
Bunzlau stammen. Das interessanteste Exponat der Lau-
sitzer Kultur im hiesigen Museum ist ein Bronzehort  
aus dem Ort Altöls im Kreis Bunzlau; er umfasst Sicheln, 
Äxte, Gewandadeln und Armreife. Aus Alzenau bei Adels-
dorf stammen Objekte, die der Festung des Raubritters 
Schwarzer Christoph zugeordnet werden. Umfangreiche 
Untersuchungen des verbrannten Wohnturmes brach-
ten zahlreiche Alltagsgegenstände sowie Schusswaffen 
aus der Zeit des Mittelalters hervor. Als Meilenstein in 
der Erforschung der Geschichte der Bunzlauer Keramik 
gilt die Entdeckung einer der ursprünglich fünf Töpfe-
reien der Neuzeit auf dem Gebiet der Stadt, gelegen an 
der Sandstraße (heute ul. Piaskowa). Die Abfallgrube der 
Töpferei beinhaltete Keramikbruch, Ofenkacheln, Ton- 
und Glasurproben sowie Hilfsmittel. Unter dem Kera-
mikbruch fanden sich vollständige Gefäße, Brennunter-
lagen, Topf- und Plattenkacheln, Ziegeln, Fehlbrände und 
Bruchstücke von keramischen Spielzeugen. Die 2007 ge-
machte Entdeckung bestätigte einen Chronikbericht aus 
dem Jahr 1612, demnach in Bunzlau Gefäße mit kobalt-
blauen Glasuren hergestellt wurden. Die reiche archäo-
logische Ausstellung wurde mit interaktiven Modulen  

Muzealna kolekcja archeologiczna uka-
zuje dzieje Ziemi Bolesławieckiej, 

zobrazowane poprzez artefakty 
pochodzące z badań arche-

ologicznych prowadzonych 
przez Muzeum Ceramiki. 

Wśród nich znajduje się 
liczny zbiór cerami-
ki. Największą jego 
część stanowią na-
czynia popielnicowe 

i przystawki wydobyte  
z łużyckiego cmen-

tarzyska ciałopal-
nego w miejsco-
wości Nowa (gm. 
Bolesławiec). Naj-

ciekawszym ekspo- 
natem z okresu kul-

tury łużyckiej jest 
 skarb przedmiotów 

brązowych pochodzący 
ze Starej Olesznej (gm. 

Bolesławiec) zawierający 
sierpy, siekierki, szpile, bran-

solety. Z miejscowości Olszanica 
(gm. Zagrodno) pochodzą ekspona-

ty z twierdzy rycerza-rabusia Czarnego 
Krzysztofa. Kompleksowe badania spalonej 
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ergänzt. Diese bieten Informationen über Rohstoffe für 
die Keramikproduktion und über Herstellungstechniken 
aus der Vergangenheit und der Gegenwart an. Zu sehen 
ist auch ein Modell eines bestückten Brennofens.

Die zweite modernisierte Dauerausstellung präsentiert 
die Geschichte des Apothekerwesens in Bunzlau. Das 
wichtigste Exponat in diesem Bereich ist die eklektische 
Innenausstattung einer Apotheke aus dem Jahr 1893. 
Diese stammt aus einer Apotheke in Naumburg/Queis 
und wurde im Auftrag des damaligen Besitzers von Hä-
ckel hergestellt. Die Apotheke, gegründet vor 1690, befand 
sich ursprünglich an der Bunzlauer Straße. 1791 erhielt 
sie königliche Privilegien. In der Nachkriegszeit wurde 
ein Teil der Innenausstattung in die Apotheke „Pod Wrzo- 
sem“ („Zur Heideblüte“) verlegt, wo er sich bis Dezember 
2005 befand. Auf Antrag des Generalkonservators der 
Woiwodschaft Niederschlesien wurden die Möbel an das 
Muzeum Ceramiki in Bolesławiec übergeben. Im Rahmen 
des Projekts wurde die Ausstellung mit interaktiven Mo-
dulen ergänzt. Die Innenausstattung erfuhr eine Erweite-
rung mit verschiedenen antiken Gerätschaften, Werkzeu-
gen, Gefäßen und Präparaten. Das interaktive Modul zur 
Botanik bietet Informationen über Eigenschaften von be-
liebten Heilkräutern an. Getrocknete Präparate wurden 
mit Infotafeln ergänzt, wodurch ein kleines Nachschlage-
werk entstand. Das Zoologie-Modul präsentiert präparier-
te Tiere und informiert über ihre frühere Verwendung in 
der Heilkunde. Die Ausstellung führt den Besucher in die 
vergessene Welt der Naturmedizin ein.

wieży rycerskiej przyniosły odkrycie wielu przedmiotów 
codziennego użytku oraz broni. Wśród nich znalazły się 
naczynia ceramiczne, podkowy i elementy uzbrojenia cha-
rakterystyczne dla późnego średniowiecza. Odkryciem  
o kapitalnym znaczeniu dla poznania historii bolesła-
wieckiej kamionki było odnalezienie pozostałości jednej 
z 5 funkcjonujących na terenie Bolesławca, nowożytnej 
garncarni przy ul. Piaskowej. Dół odpadowy warsztatu za-
wierał potłuczone naczynia, kafle piecowe, próbniki mas  
i szkliw oraz przedmioty używane podczas wypału naczyń 
w piecu garncarskim. Pośród stłuczki ceramicznej znale-
ziono również całe naczynia, podkładki do wypału naczyń, 
próbniki, kafle garnkowe i płytowe, cegły i spieki z pieca 
oraz fragmenty zabawek ceramicznych. Odkrycie z 2007 r. 
potwierdziło przekaz kronikarski z 1612 r. wspominają-
cy o produkcji w Bolesławcu naczyń krytych kobaltowym 
szkliwem. Bogatą kolekcję archeologiczną uzupełnio-
no modułami interaktywnymi, prezentującymi surowce  
wykorzystywane do produkcji ceramiki oraz techniki jej 
wykonywania w dawnych wiekach i obecnie. Przygotowa-
no również model pieca nowożytnego wypełnionego naczy-
niami. 

Druga zmodernizowana wystawa stała poświęcona jest 
bolesławieckiemu aptekarstwu. Jej najważniejszy ele-
ment stanowi zabytkowy zespół eklektycznych mebli  
aptecznych z 1893 r. Wykonany został dla apteki miejskiej  
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w Nowogrodźcu na zle- 
cenie właściciela von Häc- 
kela. Apteka ta, założo- 

na przed 1690 r., zlokali- 
zowana była pierwotnie przy 

 ul. Bolesławieckiej. Królewskie 
przywileje apteka uzyskała 
w roku 1791. W okresie powo- 
jennym większą część mebli 
przeniesiono do Apteki „Pod 

Wrzosem”, gdzie znajdowały 
się do grudnia 2005 r. Stamtąd 

Die nächste Aufgabe des Programms „Wissen als Abenteu-
er“ bestand darin, auf der Basis der vorhandenen Samm-
lungen interdisziplinäre Lehrprogramme aus den Berei-
chen Natur, Technik und Wissenschaft zu entwickeln und 
einzuführen. Das Muzeum Ceramiki entwickelte acht 
Programme aus dem Bereich Naturwissenschaft, die sich 
auf die Inhalte der beiden modernisierten Dauerausstel-
lungsbereiche beziehen. Die Programme, adressiert an 
Grundschüler (polnisches Schulsystem), wurden zusam-
men mit Lehrern aus den Bunzlauer Schulen entwickelt: 
Małgorzata Lisiecka (Grundschule Nr. 1), Iwona Bur- 
dziłowska-Gordzicz und Iwona Masłowska (Grundschule 
Nr. 4) sowie Dorota Startek (Lyzeum Nr. 1). Jedes Pro-
gramm dauert ca. 60-70 Min. und beinhaltet einen the-
oretischen Teil, der auf der Basis von Experimenten und 
Workshops ergänzende Informationen zum regulären 
Schulprogramm bietet. Während der Veranstaltungen in 
der archäologischen Ausstellung können die Teilnehmer 
erfahren, was Keramik ist, wie sie hergestellt wird, wie 
archäologische Untersuchungen ablaufen oder eine eige-
ne Gedenkmünze prägen. In der Apotheke werden Work-
shops zum Herstellen von Seife, Kerzen und Duftkissen 
angeboten, dabei lernen die Kinder die Grundlagen der 
traditionellen Kräuterheilkunde kennen. Der Besuch in 
der Stadtgeschichtlichen Abteilung des Bunzlauer Muse-
ums bietet also nicht nur Wissenswertes zur Geschichte 
der Stadt – der Besucher kann dabei ebenfalls sein natur-
kundliches Wissen vertiefen sowie Interessantes und Ge-
heimnisvolles aus der Welt der Botanik, Biologie, Chemie, 
Geografie oder Physik erfahren. 

decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków zostały 
przekazane do Muzeum Ceramiki. W ramach projek-
tu ekspozycję poszerzono o interaktywne moduły edu-
kacyjne. Rozbudowano moduł apteczny, prezentujący 
różne sprzęty, narzędzia, naczynia i preparaty, wyko- 
rzystywane w dawnej farmacji. Moduł botaniczny pozwa-
la zwiedzającym poznać unikalne właściwości popular-
nych roślin leczniczych. Suszone preparaty uzupełnio-
no ulotkami dotyczącymi poszczególnych ziół, tworząc  
w ten sposób podręczny zielnik młodego aptekarza. W mo-
dule zoologicznym można zobaczyć spreparowane zwierzę-
ta i dowiedzieć się, do jakich celów leczniczych wykorzy-
stywano kiedyś preparaty z nich pozyskiwane. Wystawa 
stanowi wprowadzenie do zapomnianego dziś świata me-
dycyny naturalnej. 
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Kolejnym zadaniem projektu „Nauka jako przygoda” było 
opracowanie na bazie posiadanych kolekcji i wdrożenie 
przez wszystkich partnerów interdyscyplinarnych progra-
mów edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych, tech-
nicznych i ścisłych. Muzeum Ceramiki wdrożyło osiem 
programów z zakresu nauk przyrodniczych, opartych  
o zagadnienia prezentowane na obu zmodernizowanych 
wystawach. Programy, adresowane do uczniów szkół pod-
stawowych, opracowane zostały we współpracy z nauczy-
cielami bolesławieckich szkół: Małgorzatą Lisiecką (SP  
nr 1), Iwoną Burdziłowską-Gordzicz i Iwoną Masłowską 
(SP nr 4) oraz Dorotą Startek (I LO). Każdy program trwa 
60-70 min. i składa się z części teoretycznej, w czasie której 
uczniowie uzyskują informacje uzupełniające obowiązko-
wy program szkolny oraz części praktycznej, dającej moż-
liwość utrwalenia nabytej wiedzy poprzez różnego rodzaju 
warsztaty i doświadczenia. W trakcie zajęć prowadzonych 
na wystawie archeologicznej można m.in. dowiedzieć się, 
czym jest i jak powstaje ceramika, na czym polegają ba-
dania archeologiczne oraz samodzielnie wybić pamiątko-
wą monetę. We wnętrzu aptecznym prowadzone są z kolei 
np. warsztaty wykonywania mydełek, świec i poduszeczek 
zapachowych, dzięki którym dzieci poznają podstawy tra-
dycyjnego ziołolecznictwa. W ten sposób odwiedzając Dział 
Historii Miasta bolesławieckiego muzeum można poznać 
nie tylko dzieje Bolesławca i okolic, ale także pogłębić wie-
dzę z zakresu nauk przyrodniczych i poznać tajniki oraz 
ciekawostki ze świata botaniki, biologii, chemii, geografii 
czy fizyki.



Jakie skarby skrywa Dział Historii Miasta? 
Wyprawa do Krainy Przeszłości

Geheime Schätze der Abteilung für Stadtgeschichte 
– Eine Expedition in die Vergangenheit
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   Kurzbeschreibung:

Museum ist eine Drehscheibe der Interakti-
on zwischen dem Besucher und Teilen des 
materiellen Erbes. Die Veranstaltungen 
präsentieren das Museum als eine Ein-
richtung, in der die Vergangenheit auf eine 

attraktive Art kennengelernt werden kann. 
Die TeilnehmerInnen der Veranstaltung er-

halten die Möglichkeit, die Dauerausstellung 
zu besichtigen, bei einem Workshop Keramik zu 

verzieren und eine Gedenkmünze zu prägen.

Zielgruppe: Schüler der Klassen 1.-3. Der Grund-
schule (polnisches Schulsystem)

Dauer: 60 Min.

Lehrplan für polnische Schulen:

Erlernen der Muttersprache
1.1  Schüler hört aufmerksam den Erläuterungen des 

Lehrers und anderer Personen aus seiner Umgebung 
zu, in verschiedenen Situationen, die Kommunikation 
und gegenseitiges Verständnis verlangen; er zeigt Re-
spekt vor der sprechenden Person 

1.2  Schüler führt die Aufgabe nach der mündlichen An-
weisung aus; stellt Fragen bei Unverständnis bzw. 
Unsicherheit bezüglich des Gehörten 

2.2  Schüler formuliert Fragen zu Aussagen und mündli-
chen Formulierungen des Lehrers, der Schüler oder 
anderer Personen 

Krótki opis:

Muzeum to przestrzeń stwarzają-
ca możliwości do interakcji między 
odbiorcą, a elementami dziedzic-
twa. Zajęcia ukazują muzeum jako 
placówkę umożliwiającą atrakcyjne 
poznawanie przeszłości. Uczestnicy 
zajęć będą mieli okazję zwiedzić eks-
pozycję muzealną, wziąć udział w war- 
sztatach zdobienia ceramiki oraz wybić 
pamiątkową monetę.

Odbiorca: uczniowie kl. I-III szkół podstawowych

Czas zajęć: 60 min

Podstawa programowa:

Edukacja polonistyczna
1.1  uczeń słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych 

osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wy-
magających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; 
okazuje szacunek wypowiadającej się osobie,

1.2  wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; za-
daje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku 
pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi,

2.2  formułuje pytania dotyczące sytuacji zadaniowych, 
wypowiedzi ustnych nauczyciela, uczniów lub innych 
osób z otoczenia,

2.3  wypowiada się w formie uporządkowanej i rozwiniętej 
na tematy związane z przeżyciami, zadaniem, sytu-
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acjami szkolnymi, lekturą czy wydarzeniem kultural-
nym,

2.7  dobiera stosowną formę komunikacji werbalnej i wła-
snego zachowania, wyrażającą empatię i szacunek do 
rozmówcy,

6.2 korzysta z różnych źródeł informacji, np. 
atlasów, czasopism dla dzieci, słowników 

i encyklopedii czy zasobów internetu 
i rozwija swoje zainteresowania,

6.3 wykorzystuje nabyte umie-
jętności do rozwiązywania pro-
blemów i eksploracji świata, 
dbając o własny rozwój i two-

rząc indywidualne strategie 
uczenia się,

Edukacja matematyczna
1.2 uczeń porównuje przedmio-

ty pod względem wyróżnionej ce-
chy wielkościowej, np. długości czy 

masy; dokonuje klasyfikacji przedmio-
tów,

5.4 dostrzega symetrię w środowisku przyrodni-
czym, w sztuce użytkowej i innych wytworach czło-
wieka obecnych w otoczeniu dziecka,

6.1  klasyfikuje obiekty i różne elementy środowiska spo-
łeczno-przyrodniczego z uwagi na wyodrębnione ce-
chy; dostrzega rytm w środowisku przyrodniczym, 
sztuce użytkowej i innych wytworach człowieka, obec-
nych w środowisku dziecka,

2.3  Schüler drückt sich in einer geordneten und umfas-
senden Weise über Themen aus, die mit Erlebnissen, 
Aufgaben, Schulsituationen, Lektüre oder kulturel-
len Ereignissen zusammenhängen 

2.7  Schüler wählt eine entsprechende Art der verbalen 
Kommunikation und seines Verhaltens aus, die dem 
Sprecher Empathie und Respekt zeigen sollen 

6.2  Schüler nutzt andere Wissensquellen z. B. Atlanten, 
Kindermagazine, Wörterbücher und Enzyklopädien 
bzw. Internet und erweitert seine Interessen

6.3  Schüler nutzt die erworbenen Fähigkeiten, um Pro- 
bleme zu lösen und die Welt zu erkunden; dabei küm-
mert er sich um die eigene Entwicklung und schafft 
eigene Lernstrategien 

Mathematik
1.2  Schüler vergleicht Gegenstände unter Berücksichti-

gung von Größeneigenschaften, z. B. Länge oder Mas-
se; er klassifiziert Gegenstände 

5.4  Schüler erkennt Symmetrie in der Umwelt, der Ge-
brauchskunst und in anderen durch Menschen herge-
stellten Produkten in seiner Umgebung 

6.1  Schüler klassifiziert Gegenstände und verschiedenen 
Elemente aus der sozialen und natürlichen Umge-
bung unter Heranziehung von ausgewählten Eigen-
schaften; er erkennt einen Rhythmus in der Umwelt, 
der Gebrauchskunst und in anderen durch Menschen 
hergestellten Produkten in seiner Umgebung 
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Edukacja społeczna
1.1  uczeń identyfikuje się z grupą społeczną, do której 

należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, 
społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły 
postępowania w tych grupach,

1.10 wykorzystuje pracę zespołową w procesie uczenia się, 
w tym przyjmując rolę lidera zespołu i komunikuje 
się za pomocą nowych technologii,

2.6  opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu 
człowieka, jest świadomy, że stosuje w swej aktywno-
ści ten dorobek, np. cyfry arabskie i rzymskie, papier, 
mydło, instrumenty muzyczne itp.,

Edukacja przyrodnicza
2.1  uczeń opisuje znaczenie dorobku minionych epok  

w życiu człowieka, jest świadomy, że stosuje w swej 
aktywności ten dorobek, np. cyfry arabskie i rzym-
skie, papier, mydło, instrumenty muzyczne itp.,

3.1  określa położenie i warunki naturalne swojej miejsco-
wości oraz okolicy, opisuje charakterystyczne formy te-
renu, składniki przyrody, charakterystyczne miejsca, 
np. miejsca pamięci narodowej, najważniejsze zakłady 
pracy, w tym ważniejsze przedsiębiorstwa produkcyj-
ne i usługowe, interesujące zabytki, pomniki, tereny 
rekreacyjne, parki krajobrazowe, parki narodowe,

3.3  czyta proste plany, wskazuje kierunki główne na ma-
pie, odczytuje podstawowe znaki kartograficzne map, 
z których korzysta; za pomocą komputera, wpisując 
poprawnie adres, wyznacza np. trasę przejazdu rowe-
rem,

Soziale Kompetenz
1.1  Schüler identifiziert sich mit der sozialen Gruppe, 

zu der er gehört: Familie, Schulklasse, Sportgruppe, 
lokale Gruppe, Nation; er respektiert Verhaltensnor-
men und -regeln, die in dieser Gruppen gelten 

1.10 Schüler nutzt die Gruppenarbeit im Lernprozess, da-
bei übernimmt er die Rolle des Anführers und kom-
muniziert dabei mit Hilfe der neuen Technologien 

2.6  Schüler beschreibt die Bedeutung von Errungenschaf-
ten vergangener Epochen im Leben des Menschen; er 
ist sich bewusst, dass er bei seinen Aktivitäten dieses 
Erbe anwendet, z. B. arabische und römische Ziffern, 
Papier, Seife, Musikinstrumente usw. 

Naturwissen
2.1  Schüler beschreibt die Bedeutung von Errungenschaf-

ten vergangener Epochen im Leben des Menschen, er 
ist sich bewusst, dass er bei seinen Aktivitäten dieses 
Erbe anwendet, z. B. arabische und römische Ziffern, 
Papier, Seife, Musikinstrumente usw.

3.1  Schüler benennt die Lage und die natürlichen Gege-
benheiten seines Wohnortes und der Umgebung, er 
beschreibt charakteristische Formen der Landschaft, 
Naturbestandteile, charakteristische Orte, z. B. Ge-
denkorte, wichtigste Betriebe, darunter größere Fa-
briken und Dienstleister, interessante Denkmäler, 
denkmalgeschützte Gebäude, Erholungsorte, Land-
schaftsparks, Nationalparks usw. 

3.3 Schüler liest einfache Lagepläne, zeigt auf der Karte 
die wichtigsten Himmelsrichtungen an, erkennt die 
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Edukacja plastyczna
2.2  uczeń maluje farbami, tuszami przy użyciu pędzli 

(płaskich, okrągłych), palców, stempli,
2.5  powiela za pomocą kalki, tuszu, farby, stempla wy-

konanego, np. z korka i innych tworzyw, a także przy 
pomocy prostych programów komputerowych,

2.7  wykonuje prace i impresje plastyczne jako formy 
przekazania i przedstawienia uczuć, nastrojów i za-
chowań (np. prezent, zaproszenie),

3.1  nazywa dziedziny sztuk plastycznych, np. malarstwo, 
rzeźbę, w tym dziedziny sztuki użytkowej, np. me-
blarstwo, tkactwo, ceramikę, hafciarstwo, architektu-
rę, grafikę komputerową,

3.2  rozpoznaje i nazywa podstawowe gatunki dzieł malar-
skich i graficznych: pejzaż, portret, scena rodzajowa; 
nazywa wybrane przykłady dzieł znanych artystów: 
malarzy, rzeźbiarzy, architektów z regionu swego po-
chodzenia lub innych,

3.3  wyjaśnia pojęcia: oryginał czy kopia obrazu lub rzeź-
by; miniatura obrazu lub rzeźby; reprodukcja itp.; 
wskazuje miejsca prezentacji sztuk plastycznych,

Edukacja techniczna
1.1  uczeń planuje i realizuje własne projekty/prace; reali-

zując te projekty/prace współdziała w grupie,
1.2  wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania 

ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze 
względów bezpieczeństwa,

2.3  stosuje poznaną technologię przy wykonywaniu 
przedmiotów użytkowych lub montowaniu wybranych 
modeli urządzeń technicznych,

wichtigsten kartografischen Symbole auf Karten, die 
er nutzt; mit Hilfe eines PCs gibt er korrekt eine Ad-
resse ein und bestimmt eine Fahrradroute

Kunstunterricht
2.2  Schüler malt mit Farben bzw. Tusche mit Hilfe von 

Pinseln (Flach- und Rundpinsel), Fingern oder Stem-
peln 

2.5  Schüler lernt die Methoden der Vervielfältigung mit 
Hilfe von Pauspapier, Tusche, Farbe, Stempel (aus 
Kork oder anderen Materialien), aber auch mit Hilfe 
von einfachen Computerprogrammen

2.7  Schüler führt plastische Arbeiten und Studien aus, 
die Gefühle, Stimmungen und Verhalten ausdrücken 
(z. B. als Geschenk oder Einladung) 

3.1  Schüler benennt Arten des künstlerischen Schaffens, 
z. B. Malerei, Skulptur, darunter auch angewandte 
Kunst, wie Möbeldesign, Weberei, Keramik, Sticke-
rei, Architektur, Computergrafik 

3.2  Schüler erkennt und benennt die wichtigsten Arten 
von Darstellungen in der Malerei und Fotografie: 
Landschaft, Porträt, Genreszene; er benennt aus-
gewählte Werke von bekannten Künstlern: Malern, 
Bildhauern, Architekten aus seiner bzw. einer frem-
den Region

3.3  Schüler erklärt Bezeichnungen: Original oder Kopie 
eines Gemäldes oder einer Skulptur; Miniatur eines 
Gemäldes oder einer Skulptur; Reproduktion usw.; er 
zählt Orte für die Präsentation von Kunst auf
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Technische Bildung
1.1  Schüler plant und realisiert eigene Projekte/Arbeiten; 

dabei arbeitet er in einer Gruppe
1.2  Schüler erklärt die Bedeutung und die Notwendigkeit 

der Einhaltung von Ordnung und guter Organisation 
aus Sicherheitsgründen 

2.3  Schüler nutzt die erlernte Technologie bei der Her-
stellung von Nutzgegenständen oder beim zusam-
menmontieren von ausgewählten Modellen von tech-
nischen Einrichtungen 

Informatik
5.1  Schüler nutzt die ihm zur Verfügung gestellte Techno-

logie unter Einhaltung der geltenden Regeln 

Didaktische Mittel:

Theoretischer Teil
Archäologische Ausstellung in der Abteilung für Stadtge-
schichte (Abteilung „Rohstoffe für die Keramikherstellung” 
und „Techniken der Keramikherstellung”), Exponate in der 
Ausstellung „Bunzlau vom Mittelalter bis zum 20. Jh.” in 
der Abteilung für Stadtgeschichte, Zettel mit Schlagworten 
„Skulptur“, „Keramik“, „Landschaft“, „Porträt“, „Kopie“, 
„Original“ usw. (insg. 30 Stück), Münzrohlinge

Praktischer Teil:
Drehscheiben, gebrannte, unglasierte Gefäße, Stem-
pel und Schwämmchen, Papiertücher, Wasser, Becher, 
Kunststofftischdecken, Stand zum Prägen von Münzen: 
Hammer, Matrizen, Münzrohlinge, Naturschwamm (zum 
Werfen beim Wissensspiel)

Edukacja informatyczna
5.1  uczeń posługuje się udostępnioną mu technologią 

zgodnie z ustalonymi zasadami.

Środki dydaktyczne:
Część teoretyczna:
Wystawa archeologiczna w Dziale Historii Miasta (sta-
nowiska „Surowce w produkcji ceramiki” i „Techniki pro-
dukcji ceramiki”), eksponaty na wystawie „Bolesławiec od 
średniowiecza do XX w.” w Dziale Historii Miasta, kartki 
z napisami: „rzeźba”, „ceramika”, „pejzaż”, „portret”, „ko-
pia”, „oryginał” (łącznie 30 szt.), półfabrykaty do wybija-
nia monet  
Część praktyczna:
toczki, biskwity naczyń ceramicznych, farby, stempelki, 

ręczniki papierowe, woda, kubeczki, ob-
rusy foliowe, fartuszki, stanowi-

sko do wybijania monet: tłok, 
matryce, młotki, półfabry-

katy do wybijania mo-
net, stempelek z gąb- 

ki do rzucania
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Przebieg zajęć

Czas  
(minuty)

Metody  
dydaktyczne Wykonywane czynności Użyte środki dydaktyczne,  

miejsce wykonywanych czynności

5 1) Powitanie grupy, zapoznanie z obiektem i zasadami za-
chowania podczas zajęć 

a) przywitaj grupę i opowiedz o miejscu, w którym się znaj-
duje

b) zadaj kilka pytań dot. działalności i zachowania w mu-
zeum, uzupełnij odpowiedzi

c) przedstaw grupie plan dzisiejszego spotkania

recepcja

5

10

pokaz, zwiedza-
nie ekspozycji 

pokaz, zwiedza-
nie ekspozycji, 
pogadanka,
zabawa w po-
szukiwanie

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

2) Omów surowce mineralne wykorzystywane do produkcji 
naczyń ceramicznych 

a) zapoznaj uczniów ze stanowiskami „Surowce w produk-
cji ceramiki” i  „Techniki produkcji ceramiki”  

b) zadaj pytanie: kim jest archeolog?

3) Poznajemy skarby Działu Historii Miasta
a) opowiedz i zaprezentuj grupie czym jest: rzeźba, cerami-

ka, pejzaż, portret, kopia, oryginał 
b) rozdaj każdemu kartkę z jednym spośród nowopozna-

nych pojęć i poproś, aby podczas wycieczki po muzeum 
każdy przyporządkował swoją kartkę do odpowiedniego 
eksponatu; omów dowolną ilość przyporządkowań, po-
prawnie przyporządkowaną kartkę wymieniaj każdemu 
uczestnikowi na półfabrykat do wybijania monet; zaba-
wę kontynuuj, aż wszyscy pozbędą się kartek

wystawa archeologiczna w Dziale Historii 
Miasta – stanowiska „Surowce w produkcji 
ceramiki” i „Techniki produkcji ceramiki”

eksponaty na wystawie „Bolesławiec od 
średniowiecza do XX w.” w Dziale Historii 
Miasta, kartki: rzeźba, ceramika, pejzaż, 
portret, kopia, oryginał 
półfabrykaty do wybijania monet
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15

15

pogadanka

pokaz, metoda 
zajęć praktycz-
nych

pogadanka,
metoda zajęć 
praktycznych

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

4)  Ozdabianie ceramiki
a) nawiąż do tradycji ceramicznych Bolesławca; wspomnij 

o metodach zdobienia
b) przeprowadź pogadankę na temat zasad BHP podczas 

pracy przy stanowiskach do ozdabiania naczyń
c) zaprezentuj technikę i przeprowadź warsztaty plastycz-

ne zdobienia naczyń ceramicznych metodą stempelkową 

5) Wybijanie monet
a) nawiąż do prawa bicia monety przez Bolesławiec w la-

tach 1361-1371 nadanego przez Bolka II
b) omów zasady BHP obowiązujące przy wybijaniu monet
c) wybij monety ze zdobytych przez uczestników półfabry-

katów 

toczki, biskwity naczyń ceramicznych, far-
by, stempelki, ręczniki papierowe, woda, 
kubeczki

stanowisko do wybijania monet: tłok, ma-
tryce, młotki, półfabrykaty

5

5

zabawa 6) Utrwalenie wiadomości
a) prowadzący wyznacza za pomocą rzutu stempelkiem  

z gąbki osobę do odpowiedzi na pytanie związane z po-
znanymi na zajęciach pojęciami

b) po udzielonej odpowiedzi uczestnik odrzuca przedmiot 
do prowadzącego

7) Zakończenie zajęć
a) przypomnij uczestnikom przebieg zajęć
b) uświadom uczestników, czego się dowiedzieli
c) podziękuj za wspólną pracę i pożegnaj grupę

stempelek z gąbki do rzucania 
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Ablauf der Veranstaltung

Zeit  
(in Minuten)

Didaktische  
Methode

Auszuführende Aufgabe Verwendete didaktische Mittel, 
Ort der Durchführung

5 Dialog 1) Begrüßung der Gruppe, Besucher lernen das Thema 
und die Verhaltensregeln während der Veranstaltung 
kennen 

a) Begrüße die Gruppe und erzähle über den Ort, an dem 
sie sich befindet

b) Stelle Fragen über die Tätigkeit des Museums und das 
Verhalten in einem Museum, ergänze die Antworten

c) Stelle der Gruppe den Plan für die heutige Veranstal-
tung vor

Museumsfoyer

5

10

Vorführung, 
Besichtigung der 
Ausstellung

Vorführung, 
Besichtigung 
der Ausstellung, 
Dialog
Suchspiel

THEORETISCHER TEIL

2) Spreche über Mineralrohstoffe, die in der Produktion 
von keramischen Gefäßen genutzt werden

a) Erkläre den Teilnehmern die Stationen „Rohstoffe für 
die Keramikherstellung” und „Techniken der Keramik-
herstellung”)

b) Frage, wer ist ein Archäologe? 

3) Wir lernen die Schätze der Stadtgeschichtlichen Abtei-
lung kennen

a) Erzähle und führe vor: was ist Skulptur, Keramik, 
Landschaft, Porträt, Kopie, Original 

b) Gib jedem Teilnehmer einen Zettel mit einer der neu 
kennengelernten Bezeichnungen und bitte sie, diesen 
Begriff während der Besichtigung einem entsprechen-
den Exponat zuzuordnen; bespreche eine beliebige An-
zahl von richtig zugeordneten Begriffen; tausche die 
Zettel gegen Münzrohlinge aus; führe das Spiel weiter, 
bis alle Zettel ausgetauscht sind

Archäologische Ausstellung in der Ab-
teilung für Stadtgeschichte (Abteilung 
„Rohstoffe für die Keramikherstel-
lung” und „Techniken der Keramik-
herstellung”)

Exponate in der Ausstellung „Bunzlau 
vom Mittelalter bis zum 20. Jh.” in der 
Abteilung für Stadtgeschichte, Zettel 
mit Schlagworten „Skulptur“, „Kera-
mik“, „Landschaft“, „Porträt“, „Kopie“, 
„Original“ 

Münzrohlinge
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15

15

Dialog

Vorführung, 
praktische Auf-
gaben
Dialog, prakti-
sche Aufgaben

PRAKTISCHER TEIL

4) Verzieren von Keramik
a) Erwähne die keramischen Traditionen in Bunzlau; 

spreche über die Dekorationsmethoden
b) Mache die Teilnehmer mit den Sicherheitsvorschriften 

an den Stationen zum Verzieren von Gefäßen bekannt
c) Führe die Technik vor und lasse die Teilnehmer Gefäße 

mit Stempelmethode verzieren 

5) Prägen von Münzen
a) Erläutere das Münzrecht, das der König Bolko II  

der Stadt Bunzlau in den Jahren 1361-1371 verliehen 
hatte

b) Mache die Teilnehmer mit den Sicherheitsvorschriften 
an der Station zum Prägen von Münzen bekannt

c) Lasse die Teilnehmer Münzen aus den von ihren erhal-
tenen Rohlingen prägen 

Drehscheiben, gebrannte und ungla-
sierte Gefäße, Stempel und Schwämm-
chen, Papiertücher, Wasser, Becher

Stand zum Prägen von Münzen: Ham-
mer, Matrizen, Münzrohlinge

5

5

Spiel 6) Verfestigung des Wissens
a) Der Leiter bestimmt durch Werfen des Schwamms die 

Person, die auf eine Frage aus der heutigen Veranstal-
tung antworten soll

b) Nach der erteilten Antwort wirft der Befragte den 
Schwamm zurück zum Leiter

7) Beendigung der Veranstaltung
a) Fasse den Veranstaltungsverlauf zusammen
b) Mache den Teilnehmern bewusst, was sie gelernt ha-

ben
c) Bedanke Dich für die Zusammenarbeit und verabschie-

de die Gruppe

Naturschwamm  
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Skorupka skorupce nierówna

Scherben-reich – doch keine zwei gleich!
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Krótki opis:

Glina jest jednym z największych bo-
gactw regionu bolesławieckiego. Korzy-
stano z niej od średniowiecza. Do dziś 
znajduje zastosowanie w wielu dziedzi-
nach. Uczestnicy zajęć będą samodziel-
nie poszukiwać, sensorycznie poznawać 
i rekonstruować wyroby z gliny.

Odbiorca: uczniowie kl. IV szkół pod-
stawowych
Czas zajęć: 70 min

Podstawa programowa:

Przyroda
V-3 uczeń podaje przykłady przedmiotów wykonanych  
z substancji sprężystych, kruchych i plastycznych i uzasad-
nia ich zastosowanie w przedmiotach codziennego użytku,
VI-4 rozpoznaje skały występujące w okolicy swojego miej-
sca zamieszkania,

Technika
I-2 uczeń przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pra-
cy na stanowisku,
I + 7 wykonuje prace z należytą starannością i dbałością,
III-1 rozpoznaje materiały konstrukcyjne (papier, drewno 
i materiały drewnopochodne, metale, tworzywa sztuczne, 

  Kurzbeschreibung:

Ton gehört zu den größten Reichtümern 
der Bunzlauer Region. Er wurde seit dem 
Mittelalter genutzt und findet bis heu-
te vielfältige Verwendung. Die Teilneh-
merInnen suchen, ertasten und rekon-

struieren selbständig Erzeugnisse aus 
diesem Material.

Zielgruppe: Schüler der 4. Klasse Grund-
schule (polnisches Schulsystem)

Dauer: 70 Min.

Lehrplan für polnische Schulen:

Naturkunde
V-3 Schüler zählt Beispiele von Gegenständen auf, die aus 
elastischen, zerbrechlichen bzw. plastischen Substanzen 
hergestellt wurden und begründet ihre Verwendung in 
den Alltagsgegenständen
VI-4 Schüler erkennt die in der Umgebung seiner Stadt 
vorkommenden Gesteine

Technik
I-2 Schüler hält die Sicherheitsvorschriften auf seinem 
Platz ein
I + 7 Schüler arbeitet sorgfältig
III-1 Schüler erkennt Grundmaterialien (Papier, Holz und 
Holzprodukte, Metalle, Kunststoffe, Fasern, Verbund-
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materiały włókiennicze, materiały kompozytowe, mate-
riały elektrotechniczne) oraz elementy elektroniczne (re-
zystory, diody, tranzystory, kondensatory, cewki itp.

Środki dydaktyczne:

Część teoretyczna:
ekspozycja muzealna, stanowisko do rozpoznawania cera-
miki po dotyku

Część praktyczna:
stanowiska interaktywne „Badania archeologiczne”, frag-
menty naczyń ceramicznych, narzędzia archeologiczne 
(pędzle, łopatki, szpachelki itp.), stanowiska do rekon-
strukcji ceramiki, glina, fragmenty ceramiki odnalezione 
w stanowiskach „Badania archeologiczne”, stoły lub inna 
płaszczyzna do eksponowania efektów pracy, podstawki 
plastikowe przeźroczyste 
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stoffe, Elektrotechnische Elemente) sowie elektronische 
Bauelemente (Widerstand, Diode, Transistor, Kondensa-
tor, Spule usw.)

Didaktische Mittel:

Theoretischer Teil:
Ausstellung, Taststation zum sensorischen Erkennen von 
Keramik

Praktischer Teil:
Interaktive Station „Archäologische Untersuchungen”, 
Fragmente von Keramikgefäßen, archäologisches Werk-
zeug (Pinsel, Spaten, Spachtel usw.), Stationen zum Re-
konstruieren von Keramikgefäßen; Ton, Keramikfrag-
mente, die an der interaktiven Station „Archäologische 
Untersuchungen” gefunden wurden, Tische bzw. ande-
re Möglichkeiten für die Präsentation der Ergebnisse, 
Plexiglasaufsteller
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Przebieg zajęć

Czas  
(minuty)

Metody  
dydaktyczne Wykonywane czynności Użyte środki dydaktyczne,  

miejsce wykonywanych czynności

5 pogadanka 1) Powitanie grupy, zapoznanie z obiektem i zasadami zachowa-
nia podczas zajęć 

a) przywitaj grupę i opowiedz o miejscu, w którym się znajduje
b) zadaj kilka pytań dotyczących działalności i zachowania  

w muzeum, uzupełnij odpowiedzi
c) przedstaw grupie plan dzisiejszego spotkania

recepcja

5

10

5

pogadanka, 
pokaz, zwie-
dzanie ekspo-
zycji

sensoryczna

pogadanka

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

2) Wprowadź uczestników w temat gliny
a) opowiedz na podstawie ekspozycji muzealnej, jakie bogactwa 

występują w okolicy
b) zadaj pytanie: jak można wykorzystać te bogactwa?

3) Sensoryczne poznawanie ceramiki
a) zaproś każde dziecko z osobna do skrzynek, w których znajdu-

ją się różne rodzaje ceramiki i poproś o opisanie i  rozpoznanie 
po dotyku przedmiotu

4) Wprowadź uczestników w temat znalezisk i zabytków
a) przeprowadź pogadankę: od jak dawna ludzie używają gliny?
b) zadaj pytanie: skąd wiemy, że jej dawniej używano?

ekspozycja muzealna

stanowisko do rozpoznawania ceramiki 
po dotyku
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10

15

15

pogadanka, 
metoda zajęć 
praktycznych

pogadanka, 
metoda zajęć 
praktycznych

zabawa  
w galerię

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

5) Zabawa w archeologa
a) wspomnij o zasadach pracy archeologa
b) wspomnij o zasadach BHP obowiązujących przy stanowisku  

do poszukiwań ceramiki
c) na specjalnie przygotowanym stanowisku (skrzyneczka z pia-

skiem) dzieci wyszukują kawałki ceramiki

6) Zabawa w konserwatora
a) wspomnij o zasadach pracy konserwatora
b) wspomnij o zasadach BHP obowiązujących przy stanowisku 

do rekonstrukcji
c) na specjalnie przygotowanych stanowiskach dzieci przy pomo-

cy gliny starają się odtworzyć naczynie ze znalezionych wcze-
śniej skorup

7) Galeria prac 
a) prowadzący prosi, aby każdy ustawił swoją pracę na podstaw-

ce w widocznym miejscu, wybiera jedną osobę, jako przewod-
nika po galerii, który oprowadza resztę grupy od eksponatu do 
eksponatu, prosi autorów o kilka słów na temat dzieł

stanowiska interaktywne „Badania ar- 
cheologiczne”, fragmenty naczyń ce-
ramicznych, narzędzia archeologiczne 
(pędzle, łopatki, szpachelki, itp.), 

stanowiska do rekonstrukcji ceramiki, 
glina, fragmenty naczyń ceramicznych 
znalezione w stanowiskach „Badania 
archeologiczne”

stoły lub inna płaszczyzna do ekspono-
wania efektów pracy, podstawki plasti-
kowe przeźroczyste 

5 8) Zakończenie zajęć
a) przypomnij razem z uczestnikami przebieg zajęć
b) uświadom uczestnikom, czego się dowiedzieli
c) podziękuj za wspólną pracę i pożegnaj grupę, wręcz uczestni-

kom wykonane przez grupę wytwory
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Ablauf der Veranstaltung

Zeit (in 
Minuten)

Didaktische 
Methode Auszuführende Aufgabe Verwendete didaktische Mittel, 

Ort der Durchführung

5 Dialog 1) Begrüßung der Gruppe, Besucher lernen das Thema und die 
Verhaltensregeln während der Veranstaltung kennen 

a) Begrüße die Gruppe und erzähle über den Ort, an dem sie sich 
befindet

b) Stelle Fragen über die Tätigkeit des Museums und das Verhal-
ten in einem Museum, ergänze die Antworten

c) Stelle der Gruppe den Plan für die heutige Veranstaltung vor

Museumsfoyer

5

10

5

Dialog, 
Vorführung, 
Besichtigung
der Ausstel-
lung

Sensorisch

Dialog

THEORETISCHER TEIL

2) Führe die Teilnehmer an das Thema „Ton“ heran
a) Erläutere mit Hilfe der Ausstellung, welche Bodenschätze in 

der Umgebung vorhanden sind
b) Frage, wie diese Bodenschätze genutzt werden können

3) Sensorische Erkennung von Keramik
a) Lade die Schüler nacheinander in die Taststation mit verschie-

denen Keramikproben ein, bitte sie, diese zu beschreiben und 
durch Tasten zu erkennen 

4) Führe die Teilnehmer an das Thema Artefakte und archäologi-
sche Objekte heran

a) Führe einen Dialog durch: seit wann verwenden die Menschen 
Ton?

b) Frage, woher  stammt das Wissen über die Verwendung von 
Ton in der Vergangenheit.

Dauerausstellung

Taststation
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10

15

15

Dialog, 
praktische 
Aufgaben

Dialog, 
praktische 
Aufgaben

Spiel: 
Ausstellung

PRAKTISCHER TEIL

5) Wir spielen Archäologen
a) Erwähne die Grundlagen der archäologischen Arbeit
b) Mache die Teilnehmer mit den Sicherheitsvorschriften an der 

Station bekannt
c) Die Teilnehmer suchen in einem speziell vorbereiteten Kasten 

mit Sand nach Keramikscherben
    
6) Wir spielen Restaurator
a) Erwähne die Grundlagen der restauratorischen Arbeit
b) Mache die Teilnehmer mit den Arbeitsschutzregeln an der Sta-

tion bekannt
c) Die Teilnehmer versuchen, aus soeben gefundenen Keramik-

scherben Gefäße zu rekonstruieren 

7) Ausstellung mit Arbeiten 
a) Bitte die Teilnehmer, ihre fertigen Objekte auf Aufstellern gut 

sichtbar zu präsentieren; ein Teilnehmer wird als Ausstellungs-
führer bestimmt und führt die Gruppe durch die Ausstellung, 
von Exponat zu Exponat, dabei äußern sich die übrigen zu den 
rekonstruierten Gefäßen 

Interaktive Station „Archäologische Un-
tersuchungen”, Fragmente von Kera- 
mikgefäßen, archäologisches Werkzeug 
(Pinsel, Spaten, Spachtel 

Stationen zum Rekonstruieren von 
Keramikgefäßen; Ton, Keramikfrag-
mente, die an der interaktiven Station 
„Archäologische Untersuchungen” ge-
funden wurden”

Tische bzw. andere Möglichkeiten für 
die Präsentation der Ergebnisse, Plexi- 
glasaufsteller

5 8) Beendigung der Veranstaltung
a) Fasse den Veranstaltungsverlauf zusammen
b) Mache den Teilnehmern bewusst, was sie gelernt haben
c) Bedanke Dich für die Zusammenarbeit und verabschiede die 

Gruppe, übergebe den Teilnehmern die entstandenen Arbeiten
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Co łączy aptekarza i botanika?

Was haben ein Apotheker und ein Botaniker gemeinsam?
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Krótki opis: 

Praca aptekarza to znacznie więcej 
niż tylko przygotowywanie leków. 
Przeprowadzane w dawnym wnętrzu 
aptecznym zajęcia mają za zadanie 
zaprezentować uczestnikom sposoby 
wytwarzania użytkowych przedmiotów 
służących do dbania o higienę oraz pobu-
dzić do dalszej eksploracji świata przyrodni-
czego i kultury. Uczniowie w ramach zajęć wy-
konają ziołową kulę do kąpieli, mydło lub woreczek 
zapachowy.

Odbiorca: uczniowie kl. I-III szkół podstawowych

Czas zajęć: 60 min

Podstawa programowa:

Edukacja polonistyczna 
1.1  uczeń słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych 

osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wy-
magających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; 
okazuje szacunek wypowiadającej się osobie,

1.2 wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; za-
daje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku 
pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi,

   Kurzbeschreibung:

Die Arbeit des Apothekers umfasst mehr 
als die reine Zubereitung von Medika-
menten. Die in den Räumlichkeiten 
einer alten Apotheke durchgeführten 
Veranstaltungen bieten den Teilneh-

merInnen einen Einblick in die Herstel-
lung von Hygieneartikeln an, des Weiteren 

regen sie zur weiteren Erkundung der Natur 
und Kultur an. Die SchülerInnen lernen ausge-

wählte Kräuter kennen und stellen Badekugeln mit 
Kräutern, Seife oder Duftsäckchen her. 

Zielgruppe: Schüler der 1.-3. Klasse der Grundschu-
le (polnisches Schulsystem)

Dauer: 60 Min.

Lehrplan für polnische Schulen:

Erlernen der Muttersprache
1.1  Schüler hört aufmerksam den Erläuterungen des Leh-

rers und anderer Personen aus seiner Umgebung zu, 
in verschiedenen Situationen, die Kommunikation 
und gegenseitiges Verständnis verlangen; er zeigt Re-
spekt vor der sprechenden Person 

1.2  Schüler führt die Aufgabe nach der mündlichen An-
weisung aus; stellt Fragen bei Unverständnis bzw. 
Unsicherheit bezüglich des Gehörten 
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1.5 słucha i czeka na swoją kolej, panuje nad 
chęcią nagłego wypowiadania się, szcze-

gólnie w momencie wskazywania tej 
potrzeby przez drugą osobę,

2.2 formułuje pytania dotyczące 
sytuacji zadaniowych, wypo-

wiedzi ustnych nauczyciela, 
uczniów lub innych osób z oto- 
czenia,
6.2 korzysta z różnych źró-

deł informacji, np. atlasów, 
czasopism dla dzieci, słowni-

ków i encyklopedii czy za-
sobów internetu i rozwija 
swoje zainteresowania,
6.3  wykorzystuje nabyte 
 umiejętności do rozwią- 

zywania problemów i eks-
ploracji świata, dbając  

o własny rozwój i tworząc in-
dywidualne strategie uczenia 

się,

Edukacja matematyczna
6.9 uczeń wykorzystuje nabyte umiejęt-

ności do rozwiązywania problemów, działań 
twórczych i eksploracji świata, dbając o własny 

rozwój i tworząc indywidualne strategie uczenia się,

1.5  Schüler hört zu und wartet, bis er aufgerufen wird; er 
kontrolliert den Drang, sich sofort mitteilen zu wollen, 
vor allem im Augenblick, als eine andere Person dieses 
Bedürfnis meldet 

2.2  Schüler formuliert Fragen zu Aussagen und 
mündlichen Formulierungen des Lehrers, der Schüler 
oder anderer Personen 

6.2  Schüler nutzt andere Wissensquellen z. B. Atlanten, 
Kindermagazine, Wörterbücher und Enzyklopädien 
bzw. Internet und erweitert seine Interessen

6.3  Schüler nutzt die erworbenen Fähigkeiten, um Proble-
me zu lösen und die Welt zu erkunden; dabei kümmert 
er sich um die eigene Entwicklung und schafft eigene 
Lernstrategien 

Mathematik
6.9  Schüler nutzt erworbene Fähigkeiten, um Probleme 

zu lösen, für kreative Aktivitäten und um die Welt zu 
entdecken, dabei kümmert er sich um die eigene Ent-
wicklung und schafft eigene Lernstrategien

Soziale Kompetenz
1.1  Schüler identifiziert sich mit der sozialen Gruppe,  

zu der er gehört: Familie, Schulklasse, Sportgruppe, 
lokale Gruppe, Nation; er respektiert Verhaltensnor-
men und -regeln, die in dieser Gruppen gelten 

2.6  Schüler beschreibt die Bedeutung von Errungenschaf-
ten vergangener Epochen im Leben des Menschen;  



29

Edukacja społeczna
1.1  uczeń identyfikuje się z grupą społeczną, do której 

należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna sportowa, 
społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły 
postępowania w tych grupach,

2.6  opisuje znaczenie dorobku minionych epok w życiu 
człowieka, jest świadomy, że stosuje w swej aktywno-
ści ten dorobek, np. cyfry arabskie i rzymskie, papier, 
mydło, instrumenty muzyczne itp.,

Edukacja przyrodnicza
1.1  uczeń rozpoznaje w swoim otoczeniu popularne ga-

tunki roślin i zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, 
a także gatunki objęte ochroną,

2.1  przedstawia charakterystykę wybranych zajęć i zawo-
dów ludzi znanych z miejsca zamieszkania oraz za-
wodów użyteczności publicznej: nauczyciel, żołnierz, 
policjant, strażak, lekarz, pielęgniarz czy leśnik, a po-
nadto rozumie istotę pracy w służbach mundurowych 
i medycznych,

2.4  dba o higienę oraz estetykę własną i otoczenia,

Edukacja plastyczna
2.4  uczeń modeluje (lepi i konstruuje) z gliny, modeliny, 

plasteliny, mas papierowych i innych, zarówno z ma-
teriałów naturalnych i przemysłowych,

er ist sich bewusst, dass er bei seinen Aktivitäten  
dieses Erbe anwendet, z. B. arabische und römische 
Ziffern, Papier, Seife, Musikinstrumente usw. 

Naturkunde
1.1 Schüler erkennt in seiner Umgebung die bekanntes-

ten Pflanzen- und Tierarten, darunter Nutztiere aber 
auch geschützte Arten 

2.1 Schüler stellt ausgewählte Beschäftigungen und Be-
rufe aus seiner Umgebung vor, sowie Berufe aus dem 
öffentlichen Bereich: Lehrer, Soldat, Polizist, Feuer-
wehrmann, Arzt, Pfleger oder Förster, darüber hinaus 
versteht er den Sinn einer Arbeit in den uniformierten 
und medizinischen Bereichen 

2.4 Schüler achtet auf die Hygiene und Ästhetik bei sich 
und seiner Umwelt

Kunstunterricht
2.4  Schüler modelliert (klebt zusammen und baut auf) aus 

Ton, Modelliermasse, Knete, Papiermaché und ande-
ren Massen, natürlicher oder industrieller Herkunft 

Technische Bildung
1.1  Schüler plant und realisiert eigene Projekte/Arbeiten; 

dabei arbeitet er in einer Gruppe
1.2  Schüler erklärt die Bedeutung und die Notwendigkeit 

der Einhaltung von Ordnung und guter Organisation 
aus Sicherheitsgründen 
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Edukacja techniczna
1.1  uczeń planuje i realizuje własne projekty/prace; reali-

zując te projekty/prace współdziała w grupie,
1.2  wyjaśnia znaczenie oraz konieczność zachowania 

ładu, porządku i dobrej organizacji miejsca pracy ze 
względów bezpieczeństwa,

1.4  organizuje pracę, wykorzystuje urządzenia technicz-
ne i technologie; zwraca uwagę na zdrowie i zacho-
wanie bezpieczeństwa, z uwzględnieniem selekcji 
informacji, wykonywania czynności użytecznych lub 
potrzebnych,

2.2  wykonuje przedmioty użytkowe, w tym dekoracyjne  
i modele techniczne,

2.3  stosuje poznaną technologię przy wykonywaniu 
przedmiotów użytkowych lub montowaniu wybranych 
modeli urządzeń technicznych,

1.4  Schüler organisiert seine Arbeit, in dem er technische 
Geräte und Technologien anwendet; er achtet auf die 
Gesundheit und Sicherheit, dabei selektiert er Infor-
mationen und wählt notwendige bzw. nützliche Tätig-
keiten 

2.2  Schüler stellt Gebrauchsgegenstände her, darunter 
dekorative Gegenstände und technische Modelle

2.3  Schüler nutzt die kennengelernten Technologien bei 
der Herstellung von Gebrauchsgegenständen oder 
beim Montieren von ausgewählten Modellen von tech-
nischen Einrichtungen 

2.4  Schüler stellt einen Gegenstand/ein Modell/eine Ar-
beit her, nach eigenem Plan und eigens erarbeiteter 
Vorgehensweise

Sportunterricht
1.1 Schüler hält seine Hände und seinen Körper sauber, 

er zieht sich vor und nach dem Sport um; diese Tä-
tigkeiten führt er selbständig und im entsprechenden 
Augenblick aus

Didaktische Mittel:

Theoretischer Teil:
Sammlungen des Museums: Apotheke, Möbel, Laborglas, 
Waagen, Apothekerinstrumente, Kräutertafeln 
Kräuter für die Vorführung: Kamille, Linde, Lavendel, 
Minze, Dill, Thymian 
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2.4  wykonuje przedmiot/model/pracę według własnego 
planu i opracowanego sposobu działania,

Wychowanie fizyczne
1.1 uczeń utrzymuje w czystości ręce i całe ciało, przebiera 
się przed zajęciami ruchowymi i po ich zakończeniu; wyko-
nuje te czynności samodzielnie i w stosownym momencie.

Środki dydaktyczne:

Część teoretyczna:
zasoby muzeum: apteka, meble, szkło laboratoryjne, wagi, 
narzędzia apteczne, tablice ziół 
zioła do prezentacji: rumianek, lipa, lawenda, mięta, ko-
per, tymianek 
olejki eteryczne: rumiankowy, lawendowy, pomarańczo-
wy, sosnowy

Część praktyczna:
zioła do robienia woreczków i mydełek lub proszku lub kul: 
lipa, lawenda, szałwia, mięta, rumianek, koper, tymianek, 
olejki eteryczne: rumiankowy, lawendowy, pomarańczo-
wy, sosnowy, baza glicerynowa, garnek, miski, kuchenka, 
łyżka, barwniki, foremki do mydełek, łyżeczki plastikowe, 
olej słonecznikowy, woreczki, wstążeczki, słoiczki, formy 
do kul, soda, kwasek cytrynowy, butelki z atomizerem  
z wodą, mieszadełka, fartuchy, ręczniki papierowe, miski, 
opakowania na kule

Ätherische Öle: Kamille-, Lavendel-, Orange- und Kie-
fernöl

Praktischer Teil:
Kräuter für die Herstellung von Duftkissen, Seifen oder 
Pulver für Badekugel: Linde, Lavendel, Salbei, Minze, Ka-
mille, Dill, Thymian; ätherische Öle: Kamille-, Lavendel-, 
Orange- und Kiefernöl; Glycerinseife-Basis, Topf, Schüs-
seln, Kochplatte, Löffel, Farbstoffe, Seifenformen, Kunst-
stofflöffel, Sonnenblumenöl, Säckchen, Schnüre/Bänder, 
Schraubgläser, Formen für Badekugeln, Natron, Zitronen-
säure, Sprühflaschen mit Wasser, Rührstäbe, Schürzen, 
Papiertücher, Schalen, Verpackungen für die Badekugeln
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Przebieg zajęć

Czas  
(minuty)

Metody  
dydaktyczne Wykonywane czynności Użyte środki dydaktyczne,  

miejsce wykonywanych czynności

5 pogadanka 1) Powitanie grupy, zapoznanie z obiektem i zasadami za-
chowania podczas zajęć 

a) przywitaj grupę i opowiedz o miejscu, w którym się znaj-
dują

b) zadaj kilka pytań dotyczących działalności i zachowania 
w muzeum, uzupełnij odpowiedzi

c) przedstaw grupie plan dzisiejszego spotkania

recepcja

10

10

pogadanka, 
pokaz

pokaz,
pogadanka

prezentacja
sensoryczna,
pogadanka

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

2) Zwiedzanie apteki
a) zwiedź z uczestnikami ekspozycję apteczną
b) opowiedz o narzędziach i zajęciach dawnego aptekarza
c) opowiedz o sposobach oznaczania butelek aptecznych

3) Botanik i botanika
a) zaprezentuj zioła: rumianek, lipa, lawenda, mięta, koper, 

tymianek
b) zaprezentuj tablice ziół
c) omów sposoby wykorzystywania ziół w kuchni, leczeniu  

i kosmetyce
d) pozwól powąchać olejki aromatyczne
e) przeprowadź pogadankę: botanik – kto to jest, czym się 

zajmuje?

ekspozycja muzealna, dawne butelki aptecz-
ne

zioła: rumianek, lipa, lawenda, mięta, ko-
per, tymianek

tablice ziół

olejki eteryczne: rumiankowy, lawendowy, 
pomarańczowy, sosnowy
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20

10

pogadanka

metoda zajęć 
praktycznych,
pogadanka

metoda zajęć 
praktycznych

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

4) Warsztaty mydlarskie 
a) wprowadź w temat nawiązując do sposobów dbania o hi-

gienę i zdrowie w dawnych czasach
b) przeprowadź rozmowę na temat zasad BHP obowiązują-

cych podczas warsztatów
c) przeprowadź warsztaty mydlarskie lub przygotowania 

proszku do kąpieli

MYDEŁKA: przygotować rzeczy do wzbogacania mydełka: 
barwniki, olejki, zioła

–  rozpuść glicerynę w garnku
–  zioła wrzucić do foremki i zalać płynną gliceryną
–  do rozlanych foremek dolać barwnika (2-5 kropel) i odcze-

kać do wystygnięcia

PROSZEK DO KĄPIELI:
–  wsyp do miski kwasek i sodę, dodaj oliwkę łyżeczka po 

łyżeczce, mieszając po każdym dodaniu
–  dodaj barwnik, cały czas mieszając
–  spryskaj suchą mieszankę wodą z atomizera, aby otrzy-

mać efekt “mokrego piasku” (uwaga na zbyt dużą ilość 
wody!)

–  dodaj olejek zapachowy i wymieszaj
–  dodaj wybrane zioła, wymieszaj, uformuj kule

5) Zapachy w dawnych czasach
a) nawiąż do dawnych wnętrz domowych i sporządzania 

określonych mieszanek zapachowych
b) opowiedz o zasadach BHP przy produkcji woreczków za-

pachowych
c) poproś o wykonanie woreczka zapachowego o wybranym 

indywidualnie składzie

rzeczy potrzebne do wykonania mydła: 
lipa, lawenda, szałwia, mięta, rumianek, 
baza glicerynowa, garnek, kuchenka, łyżka, 
barwniki, foremki do mydełek, łyżeczki pla-
stikowe,

produkty na 12 kul proszku do kąpieli: 2 
szklanki sody oczyszczonej, 1 szklankę kwa-
sku cytrynowego, 5 łyżek oleju słoneczniko-
wego, barwnik, olejek zapachowy, suszone 
zioła, woda w spryskiwaczu z atomizerem, 
foremki do kul lub foremki do lodu

materiały do produkcji woreczków: zioła, 
woreczki z tkaniny o luźnym splocie, sznu-
rek

5 Zakończenie zajęć
a) przypomnij uczestnikom przebieg zajęć
b) uświadom uczestnikom, czego się dowiedzieli
podziękuj za wspólną pracę i pożegnaj grupę
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Ablauf der Veranstaltung

Zeit (in 
Minuten)

Didaktische  
Methode Auszuführende Aufgabe Verwendete didaktische Mittel, Ort der 

Durchführung

5 Dialog 1) Begrüßung der Gruppe, Besucher lernen das Thema 
und die Verhaltensregeln während der Veranstaltung 
kennen 

a) Begrüße die Gruppe und erzähle über den Ort, an dem 
sie sich befindet

b) Stelle Fragen über die Tätigkeit des Museums und das 
Verhalten in einem Museum, ergänze die Antworten

c) Stelle der Gruppe den Plan für die heutige Veranstal-
tung vor

Museumsfoyer

10

10

Dialog, 
Vorführung

Vorführung
Dialog

Sensorische 
Vorführung
Dialog

THEORETISCHER TEIL:

2) Besichtigung der Apotheke
a) Besichtige zusammen mit den Teilnehmern die Apothe-

kenausstellung
b) Erzähle über die damaligen Instrumente und Aufgaben 

in Apotheken 
c) Erzähle über das Kennzeichnen von Apothekengefäßen

3) Der Botaniker und die Botanik
a) Führe folgende Kräuter vor: Kamille, Linde, Lavendel, 

Minze, Dill, Thymian
b) Zeige Kräutertafeln 
c) Bespreche den Einsatz von Kräutern in der Küche, Heil-

kunst und Kosmetik 
d) Lasse die Teilnehmer die Öle riechen 
e) Führe einen Dialog durch: Ein Botaniker – wer ist das, 

was macht er? 

Ausstellung, alte Apotkekengefäße

Kräuter: Kamille, Linde, Lavendel, Minze, 
Dill, Thymian 

Kräutertafeln

ätherische Öle: Kamille-, Lavendel-, Orange- 
und Kiefernöl
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20

10

Dialog

Praktische 
Aufgaben
Dialog

Praktische 
Aufgaben

PRAKTISCHER TEIL:

4) Seifenherstellung
a) Führe die Teilnehmer in das Thema ein, spreche frühe-

re Methoden der Hygiene und der Heilkunde an 
b) Spreche mit den Teilnehmern über die Sicherheitsvor-

schriften während des Workshops 
c) Stelle mit den Teilnehmern Seife oder Badepulver her 

SEIFEN: bereite Zusatzstoffe vor: Farbstoffe, Öle, Kräuter 
–  Löse das Glycerin im Topf auf
–  Fülle die Kräuter in die Formen und übergieße sie mit 

dem flüssigen Glycerin 
–  Gebe in die gefüllten Formen jew. 2-5 Tropfen Farbe 

hinzu und warte bis der Inhalt erkaltet 

BADEPULVER:
–  Schütte in eine Schale Zitronensäure und Natron, füge 

unter Rühren löffelweise das Öl hinzu 
–   Füge unter Rühren Farbstoff hinzu
–   Befeuchte vorsichtig die Masse mit Wasser aus der Sprüh- 

flasche, es soll wie feuchter Sand aussehen
–   Füge Duftöl hinzu und vermische alles
–   Füge ausgewählte Kräuter hinzu, vermische erneut und 

forme Kugel daraus

5) Düfte in alten Zeiten:
a) Spreche das Thema der Innenräume in der vergangenen 

Epochen an und die Herstellung von Duftmischungen 
b) Mache die Teilnehmer mit den Sicherheitsvorschriften 

bei der Herstellung von Duftsäckchen bekannt
c) Lasse die Teilnehmer Duftsäckchen herstellen mit indi-

viduellem Inhalt und Duft 

Zutaten für die Seifenherstellung: Kräuter: 
Linde, Lavendel, Salbei, Minze, Kamille, 
Glycerinseife-Basis, Topf, Kochplatte, Löffel, 
Farbstoffe, Seifenformen, Kunststofflöffel

Zutaten für 12 Kugeln mit Badepulver: 2 Tas- 
sen Natron, 1 Tasse Zitronensäure, 5 Löffel 
Sonnenblumenöl, Farbstoffe, Duftöle, ge-
trocknete Kräuter, Wasser in Sprühflaschen, 
Formen für Kugeln oder Eiswürfel 

Zutaten für die Herstellung von Duftsäck-
chen: Kräuter, Säckchen aus durchlässigen 
Materialien, Schnüre 

5 6) Beendigung der Veranstaltung
a) Fasse den Veranstaltungsverlauf zusammen
b) Mache den Teilnehmern bewusst, was sie gelernt haben
c) Bedanke Dich für die Zusammenarbeit und verabschie-

de die Gruppe
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Człowiek i przyroda. W jaki sposób człowiek zmienia środowisko?

Mensch und Natur. Wie verändert der Mensch die Umwelt?
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Krótki opis:

Człowiek w każdej podejmowanej 
działalności korzysta z zaso-
bów środowiska naturalnego. 
Podczas zajęć uczestnicy na 
podstawie ekspozycji mu-
zealnej poznają, jak na 
przestrzeni wieków korzy-
stano z bogactw natural-
nych i wykorzystywano 
je do dbania o zdrowie. 
Uczestnicy stworzą także 
olejki do kąpieli.

Odbiorca: uczniowie kl. 
IV szkół podstawowych

Czas zajęć: 60 min

Podstawa programowa:
Przyroda
I-4 uczeń stosuje zasady bezpieczeństwa podczas obserwa-
cji i doświadczeń przyrodniczych,
I-6 korzysta z różnych źródeł wiedzy o przyrodzie,
IV-6 opisuje podstawowe zasady dbałości o ciało i otocze-
nie.

    Kurzbeschreibung:

Jede durch den Menschen unternom-
mene Aktivität stützt sich auf die 

Nutzung von natürlichen Res-
sourcen. Während der Veran-

staltung erfahren die Teilneh-
merInnen in der Ausstellung, 
wie die Reichtümer der Natur  

  im Laufe der Jahrhunderte 
genutzt und bei der Hygiene 
eingesetzt wurden. Sie stel-
len zudem Badeöl her.

Zielgruppe: Schüler der 
4. Klasse der Grundschule 

(polnisches Schulsystem)

Dauer:  60 Min.

Lehrplan für polnische Schulen:
Naturkunde

I-4 Schüler hält die Sicherheitsvorschriften bei natur-
kundlichen Observationen und Experimenten ein
I-6 Schüler nutzt verschiedene Quellen, aus denen er Wis-
sen über die Natur schöpft
IV-6 Schüler beschreibt grundsätzliche Regeln zur Pflege 
des Körpers und der Umwelt
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Środki dydaktyczne:

Część teoretyczna:
ekspozycja muzealna Działu Historii Miasta, ekspozycja 
muzealna „W dawnej aptece” (meble apteczne, naczynia 

apteczne) 
zioła (nagietek, lawenda, szałwia), oleje (rokitniko-

wy, kokosowy, słonecznikowy), tablice informacyjne 
o ziołach, kartki samoprzylepne, długopisy,
meble apteczne, szkło laboratoryjne

     Część praktyczna:
suszone zioła (kwiat nagietka, kwiat lawendy, 
liść szałwii), oleje (rokitnikowy, kokosowy, sło-
necznikowy), tablice informacyjne o ziołach
buteleczki lub słoiczki z jasnego szkła z zakrętka-

mi, 5 arkuszy etykiet samoprzylepnych 70 x 42,4 
mm, cienkopisy do pisania po etykietach, kartoniki  

z nadrukowaną informacją, wstążka
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Didaktische Hilfsmittel:

Theoretischer Teil:
Dauerausstellung in der stadtgeschichtlichen Abteilung 
des Museums; Ausstellung „In der alten Apotheke” (Apo-
thekeneinrichtung und -gefäße) 
Kräuter (Ringelblume, Lavendel, Salbei), Öle (Sand-
dorn-, Kokos- und Sonnenblumenöl), vorgedruckte 
Hängeetiketten, Klebeetiketten, Stifte
Apothekenmöbel, Laborglas

Praktischer Teil:
Getrocknete Kräuter (Ringelblumenblüten, La-
vendelblüten, Salbeiblätter), Öle (Sanddorn-, 
Kokos- und Sonnenblumenöl), Blätter mit Infor-
mationen zu Kräutern 

Kleine Flaschen bzw. Glä-
ser aus hellem Glas und 
mit Schraubverschluss, 5 
Seiten mit Klebeetiketten 
mit den Maßen 70 x 42,4 mm, 

Feinliner zum Beschriften der 
Etiketten, Hängeetiketten mit vor-

gedrucktem Text, Bänder
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Przebieg zajęć

Czas 
(minuty)

Metody  
dydaktyczne Wykonywane czynności Użyte środki dydaktyczne, miejsce 

wykonywanych czynności

5 pogadanka 1) Powitanie grupy, zapoznanie z obiektem i zasadami zachowa-
nia podczas zajęć 

a) przywitaj grupę i opowiedz o miejscu, w którym się znajdują
b) zadaj kilka pytań dotyczących działalności i zachowania  

w muzeum, uzupełnij odpowiedzi
c) przedstaw grupie plan dzisiejszego spotkania

recepcja

5

5

15

pogadanka

pogadanka

pokaz, 
pogadanka

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
 
2) Zwiedzanie muzeum
a) zadaj pytania o materiał, z którego wykonane są eksponaty, 

które wskazujesz
b) zadaj pytania o przeznaczenie danych eksponatów
c) Zadaj pytanie: do jakich celów człowiek wykorzystuje środowi-

sko naturalne?

3) Zwiedzanie wnętrza aptecznego
a) zadaj pytanie o przeznaczenie przedmiotów: waga, narzędzia, 

szkła apteczne
b) zadaj pytanie o obecność roślin w aptece i nawiąż do wykorzy-

stania zasobów środowiska, do ochrony zdrowia i profilaktyki

4) Natura w służbie zdrowia
a) opowiedz o olejach: rokitnikowym, kokosowym, słoneczniko-

wym
b) opowiedz o ziołach i ich znaczeniu dla zdrowia oraz zastosowa-

niu w kosmetyce i higienie 
c) zaprezentuj omawiane zioła i oleje 
d) wręcz każdemu uczestnikowi zestaw trzech rozciętych karte-

czek samoprzylepnych, 
e) poproś każdego o wybranie od jednego do trzech ziół do dalszej 

pracy praktycznej i zapisanie ich nazw oraz właściwości zdro-
wotnych na swoich kartkach samoprzylepnych (np. na suchą 
skórę, na ból itp.)

ekspozycja muzealna Działu Historii 
Miasta

ekspozycja muzealna „W dawnej apte-
ce”

nagietek, lawenda, szałwia, olej rokit-
nikowy, olej kokosowy, olej słoneczni-
kowy, tablice informacyjne o ziołach, 
kartki samoprzylepne, długopisy
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25 metoda zajęć 
praktycznych
macerowanie  
w oleju

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

5) Wykonanie olejku do kąpieli  
a) opowiedz o tradycji wykonywania olejków roślinnych
b) zapoznaj uczestników z zasadami BHP obowiązującymi pod-

czas pracy
c) przedstaw instrukcję pracy i przeprowadź z uczniami proces 

macerowania w oleju
–  do suchego, wyparzonego słoiczka z jasnego szkła przesypuje-

my suszone rośliny lub zioła (oczywiście możemy także użyć 
dowolnej mieszanki). 

–  wybrany olej wlewamy do słoiczka, aż zakryje dokładnie wy-
brane rośliny. Słoik zakręcamy.

–  uczestnicy zapisują na samoprzylepnych kartkach skład swo-
jego preparatu i przyklejają na słoik. 

–  do słoiczka każdy uczestnik przywiązuje kokardką wydruko-
wany i uzupełniony pod okiem prowadzącego kartonik: 

„Do…(tutaj data) trzymać w naświetlonym miejscu. Przy-
najmniej raz dziennie dokładnie i energicznie potrzą-
snąć słoikiem. Po… (tutaj data) przefiltrować przez 
gazę i trzymać w lodówce nierafinowany.”

–  uczestnicy naklejają wcześniej sporządzone kartki na słoiczki 
z właściwościami zdrowotnymi własnej mieszanki

nagietek (kwiat), lawenda (kwiat), szał-
wia (liście), olej rokitnikowy, olej ko-
kosowy, olej słonecznikowy, kartoniki  
z wydrukowaną  informacją na słoiczek, 
słoiczki z zakrętkami, wstążka

5 6) Zakończenie zajęć
a) przypomnij uczestnikom przebieg zajęć
b) uświadom uczestników, czego się dowiedzieli
c) podziękuj za wspólną pracę i pożegnaj grupę
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Ablauf der Veranstaltung

Zeit (in 
Minuten)

Didaktische  
Methode Auszuführende Aufgabe Verwendete didaktische Mittel, 

Ort der Durchführung

5 Dialog 1) Begrüßung der Gruppe, Besucher lernen das Thema und die 
Verhaltensregeln während der Veranstaltung kennen 

a) Begrüße die Gruppe und erzähle über den Ort, an dem sie 
sich befindet

b) Stelle Fragen über die Tätigkeit des Museums und das Ver-
halten in einem Museum, ergänze die Antworten

c) Stelle der Gruppe den Plan für die heutige Veranstaltung vor

Museumsfoyer

5

5

15

Dialog

Dialog

Vorführung,
Dialog

THEORETISCHER TEIL

2) Besichtigung des Museums
a) Frage nach dem Material, aus dem die von Dir gezeigten Ex-

ponate hergestellt wurden
b) Frage nach der Verwendung dieser Exponate 
c) Frage: wofür nutzt der Mensch seine natürliche Umwelt? 

3) Besichtigung der musealen Apotheke
a) Frage nach der Verwendung von Objekten: Waage, Werk-

zeug, Apothekergläser
b) Frage nach der Verwendung von Pflanzen in einer Apothe-

ke; knüpfe dabei an die Nutzung von Naturressourcen für die 
Erhaltung der Gesundheit und beim Vorbeugen von Krank-
heiten an

4) Natur im Dienst der Gesundheit
a) Erzähle über das Sanddorn-, Kokos- und Sonnenblumenöl 
b) Erzähle über die Kräuter und ihre Bedeutung für die Gesund-

heit sowie ihre Verwendung in der  Kosmetik und Hygiene 
c) Führe die angesprochenen Kräuter und Öle vor
d) Gebe jedem Teilnehmer drei abgeschnittene Klebeetikette  
e) Bitte jeden, zwischen einem und drei Kräutern zu wählen, so-

wie deren Namen und ihre Wirkungen für die Gesundheit auf 
den Klebeetiketten zu notieren (z.B. für trockene Haut, gegen 
Schmerzen usw.)

Ausstellungen in der Abteilung für 
Stadtgeschichte

Ausstellung „In der alten Apotheke”

Ringelblume, Lavendel, Salbei, Sand-
dorn-, Kokos- und Sonnenblumenöl, 
Hängeetiketten, Klebeetiketten, Stifte
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25 Praktische
Aufgaben
Mazeration 
in Öl

PRAKTISCHER TEIL

5) Herstellung von Badeöl  
a) Erzähle über die Tradition der Kräuterölherstellung
b) Mache die Teilnehmer mit den Sicherheitsvorschriften be-

kannt
c) Erläutere den Vorgang und führe mit den Schülern den Pro-

zess der Mazeration in Öl durch: 
–  In ein trockenes, ausgekochtes Einweckglas aus hellem Glas 

legen wir getrocknete Pflanzen oder Kräuter (auch Mischun-
gen sind möglich).

–  Wir gießen ein ausgewähltes Öl darüber, bis die Pflanzen voll-
ständig bedeckt sind.

–  Die Teilnehmen notieren die Zusammensetzung ihrer Mi-
schung auf den Klebeetiketten und kleben diese auf ihre Glä-
ser. 

–  An jedem Glas wird mit einem Band ein vorgedrucktes und 
unter Aufsicht des Veranstaltungsleiters ausgefülltes Hänge-
etikett befestigt: 

“Bis zum (Datum eintragen) an einem hellen Ort aufbe-
wahren. Mindestens einmal pro Tag ordentlich schüt-
teln. Nach dem (Datum eintragen) durch Gaze filtern 
und im Kühlschrank aufbewahren.

–  Die Teilnehmer bringen an den Gläsern Klebeetiketten an, 
auf denen sie vorab die Wirkungen der gewählten Kräutern 
notiert haben. 

Ringelblume (Blüte), Lavendel (Blüte), 
Salbei (Blätter), Sanddorn-, Kokos- und 
Sonnenblumenöl, vorgedruckte Hänge-
etiketten, Einweckgläser mit Schraub-
verschluss, Bänder 

5 6) Beendigung der Veranstaltung
a) Fasse den Veranstaltungsverlauf zusammen
b) Mache den Teilnehmern bewusst, was sie gelernt haben
c) Bedanke Dich für die Zusammenarbeit und verabschiede die 

Gruppe
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