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Muzeum Miejskie (Stadt Museum) w Bo-
lesławcu, założono w 1908 r. Powojenną 
działalność 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 Ka-
menz 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 außerschuli-
schen 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 Brandgräberfeld 
der Lausitzer Kultur aus dem Ort Neuen im Kreis Bun-
zlau stammen. Das interessanteste Exponat der Lausit-
zer 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 archäolo-
gische Ausstellung wurde mit interaktiven Modulen er-

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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gänzt. 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, be-
fand sich ursprünglich an der Bunzlauer Straße. 1791 
erhielt sie königliche Privilegien. In der Nachkriegszeit 
wurde ein Teil der Innenausstattung in die Apotheke „Pod  
Wrzosem“ („Zur Heideblüte“) verlegt, wo er sich bis De-
zember 2005 befand. Auf Antrag des Generalkonserva-
tors der Woiwodschaft Niederschlesien wurden die Möbel 
an das Muzeum Ceramiki in Bolesławiec übergeben. Im 
Rahmen des Projekts wurde die Ausstellung mit interak-
tiven Modulen ergänzt. Die Innenausstattung erfuhr eine 
Erweiterung mit verschiedenen antiken Gerätschaften, 
Werkzeugen, Gefäßen und Präparaten. Das interaktive 
Modul zur Botanik bietet Informationen über Eigenschaf-
ten von beliebten Heilkräutern an. Getrocknete Präpa-
rate wurden mit Infotafeln ergänzt, wodurch ein kleines 
Nachschlagewerk entstand. Das Zoologie-Modul präsen-
tiert präparierte 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 pie- 
ca oraz fragmenty zabawek ceramicznych. Odkrycie  
z 2007 r. potwierdziło przekaz kronikarski z 1612 r. 
wspominający o produkcji w Bolesławcu naczyń krytych 
kobaltowym szkliwem. Bogatą kolekcję archeologiczną 
uzupełniono modułami interaktywnymi, prezentującymi 
surowce wykorzystywane do produkcji ceramiki oraz tech-
niki jej wykonywania w dawnych wiekach i obecnie. Przy-
gotowano również model pieca nowożytnego wypełnionego 
naczyniami. 

Druga zmodernizowana wystawa stała poświęcona jest bo-
lesławieckiemu aptekarstwu. Jej najważniejszy element 
stanowi zabytkowy zespół eklektycznych mebli aptecz-
nych z 1893 r. Wykonany został dla apteki miejskiej w No-
wogrodźcu na zlecenie właściciela von Häckela. Apteka ta, 
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założona przed 1690 r., 
zlokalizowana była pier-
wotnie przy ul. Bolesła- 

wieckiej. Królewskie przy-
wileje apteka uzyskała w ro- 

ku 1791. W okresie powojen-
nym większą część mebli 
przeniesiono do Apteki „Pod 
Wrzosem”, gdzie znajdowały  

 się do grudnia 2005 r. Stam-
tąd decyzją wojewódzkiego 

konserwatora zabytków zostały 
przekazane do Muzeum Ceramiki.  

W ramach projektu ekspozycję poszerzono o interaktywne 
moduły edukacyjne. Rozbudowano moduł apteczny, pre-
zentujący różne sprzęty, narzędzia, naczynia i preparaty, 
wykorzystywane w dawnej farmacji. Moduł botaniczny 
pozwala zwiedzającym poznać unikalne właściwości po-
pularnych roślin leczniczych. Suszone preparaty uzupeł-
niono 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. 

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. 
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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.



Miedź czy mieć?

Alles Kupfer, oder was?
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Krótki opis: 
Miedź wywarła na przestrze-
ni dziejów ogromny wpływ 
na rozwój gospodarki, rze-
miosła, handlu. Ze wzglę-
du na właściwości, nadal 
znajduje szerokie zasto-
sowanie. W ramach zajęć 
uczniowie poznają surowce 
mineralne oraz dziedzictwo 
archeologiczne regionu, a 
także doświadczalnie zbadają 
właściwości miedzi: reakcję na 
temperaturę oraz kowalność.

Odbiorca: uczniowie kl. V-VIII 
szkół podstawowych

Czas zajęć: 70 min

Podstawa programowa:
Geografia
III-3 przyjmowanie postawy szacunku do środowiska 
przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby 
racjonalnego w nim gospodarowania,
IX-15 uczeń wskazuje na mapie rozmieszczenie głównych 
surowców mineralnych Polski oraz omawia ich znaczenie 
gospodarcze,
XII-3 uczeń rozpoznaje skały występujące we własnym re-
gionie,

    Kurzbeschreibung: 
Kupfer hatte im Laufe der Ge-
schichte einen enormen Einfluss 
auf die Entwicklung von Wirt-

schaft, Handwerk und Handel. 
Seine besonderen Fähigkeiten 
sichern ihm bis heute eine brei-
te Verwendung zu. Im Rahmen 
der Veranstaltung lernen die 
TeilnehmerInnen mineralische 

Erzstoffe und das archäologische 
Erbe der Region kennen. Sie un-

tersuchen mittels Experimenten die 
Eigenschaften von Kupfer: seine Re-

aktion auf Temperatur sowie seine Ver-
formungsmöglichkeiten.

Zielgruppe: Schüler der Klassen 5.-8. der 
Grundschule (polnisches Schulsystem)

Dauer: 70 Min.

Lehrplan für polnische Schulen:
Geografie
III-3 Schüler lernt Achtung vor der natürlichen und kultu-
rellen Umwelt sowie Verständnis für den rationellen Um-
gang mit den Ressourcen
IX-15 Schüler zeigt auf der Karte die Verteilung der wich-
tigsten Rohstoffe und bespricht ihre wirtschaftliche Be-
deutung 
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XII-3 Schüler erkennt die in seiner Region auftretenden 
Gesteine

Chemie
I-1 Schüler beschreibt die Eigenschaften von Substanzen, 
aus denen täglich verwendete Produkte bestehen, z. B. 
Küchensalz, Zucker, Mehl, Wasser, Kohle, Aluminium, 
Kupfer, Zink, Eisen; er entwickelt und führt Experimente 
durch, bei denen er ausgewählte Eigenschaften der Sub- 
stanzen untersuchen kann 
III-1 Schüler beschreibt und vergleich ein physikalisches 
Ereignis und eine chemische Reaktion miteinander; er 
gibt Beispiele für physikalische Ereignisse und chemische 
Reaktionen, die in der Umgebung des Menschen stattfin-
den; er entwickelt und führt Experimente durch, die ein 
physikalisches Ereignis und eine chemische Reaktion zei-
gen; auf der Grundlage der Beobachtungen klassifiziert er 
die Veränderungen bei chemischen Reaktionen und physi-
kalischen Ereignissen 

Didaktische Mittel:

Theoretischer Teil:
PC, Beamer, Bildschirm, Multimediapräsentation „Förde-
rung von Kupfer in der Bunzlauer Region”, Dia mit Karte 
des Mineralvorkommens in Polen, Satz mit 15 Proben von 
Metallerzen, Schmuck aus archäologischen Ausgrabungen 
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Chemia
I-1 uczeń opisuje właściwości substancji będących główny-
mi składnikami stosowanych na co dzień produktów, np. 
soli kuchennej, cukru, mąki, wody, węgla, glinu, miedzi, 
cynku, żelaza; projektuje i przeprowadza doświadczenia, 
w których bada wybrane właściwości substancji,
III-1 uczeń opisuje i porównuje zjawisko fizyczne i reakcję 
chemiczną; podaje przykłady zjawisk fizycznych i reakcji 
chemicznych zachodzących w otoczeniu człowieka; projek-
tuje i przeprowadza doświadczenia ilustrujące zjawisko 
fizyczne i reakcję chemiczną; na podstawie obserwacji 
klasyfikuje przemiany do reakcji chemicznych i zjawisk 
fizycznych.

Środki dydaktyczne:
Część teoretyczna:
komputer, projektor, ekran, prezentacja multimedial-
na „Wydobycie miedzi w regionie bolesławieckim”, slajd 
z mapą złóż surowców mineralnych w Polsce, zestaw 15 
rud metali, kartki z opisem minerałów, kartki do pisania, 
ołówki, zdjęcia miedzianych przedmiotów codziennego 
użytku (slajdy)

Część praktyczna:
elementy do prac manualnych – szczypce, drut miedziany 
o różnej średnicy, zdjęcia eksponatów archeologicznych – 
biżuterii (slajdy), zestaw do wybijania monet z półfabry-
katami (tłoki, matryce, młotki mincerskie, krążki meta-
lowe), palnik, łyżeczka do podgrzewania, cienkie siatki: 
miedziana, mosiężna, stalowa, okulary do doświadczeń, 
rękawiczki, fartuch

(echter Schmuck oder Dias), 
Kartensatz mit Beschrei-
bungen von Mineralien, 
Papier zum Schreiben, 
Bleistifte, Aufnahmen 
von Alltagsgegenstän- 
den aus Kupfer (Dias)

Praktischer Teil:
Werkzeug für manu-
elle Arbeit: Zange, 
Kupferdraht mit ver-
schiedenen Durch-
messern, Fotos von ar-
chäologischen Objekten 
(echter Schmuck oder 
Dias), Satz zum Prägen 
von Münzen aus Münz-
rohlingen (Hämmer, Matri-
zen, Münzrohlinge), Brenner, 
Löffel zum Erhitzen, dünne Me-
tallgitter aus Kupfer, Messing und 
Stahl, Schutzbrillen, Handschuhe, 
Schürze
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Przebieg zajęć:

Czas 
(minuty)

Metody  
dydaktyczne Wykonywane czynności Użyte środki dydaktyczne, miej-

sce wykonywanych czynności

5 pogadanka 1) Powitanie grupy, zapoznanie z obiektem i zasadami zacho-
wania podczas zajęć 

a) przywitaj grupę i opowiedz o miejscu, w którym się znajdują
b) zadaj kilka pytań dot. działalności i zachowania się w mu-

zeum, uzupełnij ewentualne odpowiedzi
c) przedstaw grupie plan dzisiejszego spotkania

recepcja

5

5

5

10

prezentacja

praca z mapą

pokaz, analiza 
grupowa

prezentacja multi-
medialna,

praca w grupach, 
burza mózgów,

pokaz

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1) Poznanie bogactw mineralnych w Polsce
a) posłuż się prezentacją multimedialną i przedstaw, co to jest 

ruda, złoże
b) opowiedz o powstawaniu złóż i rud metali

2) Analiza slajdu z mapą „Surowce mineralne w Polsce”
a) pozwól grupom zapoznać się z mapą, potem zadaj kilka py-

tań odnośnie danych, które są na niej zawarte: jakie bogac-
twa występują w Polsce? Gdzie występują? Co występuje  
w najbliższej okolicy?

3) Prezentacja próbek rud metali w grupach
a) podziel uczestników na grupki 5-osobowe
b) każda grupa otrzymuje trzy próbki różnych rud z opisem jed-

nej z nich, ich zadaniem jest przyporządkować odpowiednią 
rudę do otrzymanego opisu

c) po wykonanym zadaniu podsumuj wyniki

4) Ruda miedzi – bogactwo Dolnego Śląska
a) posłuż się prezentacją multimedialną „Wydobycie miedzi  

w regionie”
b) każdej grupie podaj jedną z właściwości miedzi i poproś  

o wymyślenie zastosowania miedzi w życiu codziennym  
i przemyśle ze względu na podaną cechę

c) zaprezentuj grupom kilka gotowych przykładów zastosowa-
nia miedzi

komputer, projektor, ekran, prezenta-
cja multimedialna „Wydobycie miedzi 
w regionie”

slajd z mapą złóż surowców mineral-
nych

zestaw 15 rud metali, spis minerałów

projektor, prezentacja multimedialna 
„Wydobycie miedzi w regionie”, ekran, 
kartki do pisania, ołówki zdjęcia mie-
dzianych przedmiotów codziennego 
użytku (slajdy)
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10

15

10

doświadczenie 
chemiczne

obserwacja

pokaz, metoda za-
jęć praktycznych

metoda zajęć prak-
tycznych

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

5) Właściwości miedzi – doświadczenie fizyczno-chemiczne spa-
lania miedzi

a) przeprowadź krótką rozmowę na temat zasad BHP obowią-
zujących podczas doświadczenia chemicznego

b) przygotuj wcześniej stanowisko do doświadczeń
c) łyżkę owiniętą siatką miedzianą umieszczamy nad palni-

kiem i obserwujemy kolor płomienia, to samo robimy na-
stępnie z siatkami mosiężną i stalową; uczniowie obserwują 
procesy i wyciągają wnioski.

   (wnioski: zielone zabarwienie płomienia palnika świadczy  
o obecności miedzi w spalanym materiale, powstaje nalot: 
tlenek miedzi I i II, tlenek miedzi I używany jest do farbo-
wania szkła)

6) Właściwości miedzi – kowalność – tworzenie biżuterii z mie-
dzi

a) przeprowadź rozmowę na temat zasad BHP podczas badania 
kowalności miedzi

 b) zaprezentuj zdjęcia lub prawdziwe archeologiczne  ekspona-
ty grupie i zaprezentuj technikę wykonywania

c) poproś o wybranie i odwzorowanie z miedzianego drutu któ-
regoś z zaprezentowanych znalezisk archeologicznych

7) Wybijanie monet z metalowego krążka
a) przeprowadź rozmowę na temat zasad BHP obowiązujących 

podczas wybijania monet
b) opowiedz o użyciu metalu do tworzenia monet,
c) zaproś do własnoręcznego wybijania monet przy użyciu ze-

stawu mincerskiego pod nadzorem prowadzącego

palnik, łyżeczka do podgrzewania, 
cienkie siatki: miedziana, mosiężna, 
stalowa, okulary do doświadczeń, rę-
kawiczki, fartuch, zapałki

drut miedziany różnej średnicy, 
szczypce,  zdjęcia eksponatów arche-
ologicznych – biżuterii (slajdy)

zestaw do wybijania monet z półfabry-
katami (tłoki, matryce, młotki mincer-
skie, krążki metalowe)

5 pogadanka 8) 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 Verhal-
ten in einem Museum, ergänze die Antworten

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

Museumsfoyer

5

5

5

10

Präsentation

Arbeit mit Karte

Vorführung, Ana-
lyse, Gruppenauf-
gabe

Multimedia- 
präsentation,
Gruppenaufgabe,
Brainstorming,
Vorführung

THEORETISCHER TEIL

2) Kennenlernen des Vorkommens von Mineralien in Polen 
a) Zeige mit Hilfe der Multimediapräsentation, was sind ein Erz 

und eine Lagerstätte
b) Erzähle über die Entstehung von Lagerstätten und Metaller-

zen

3) Analyse des Dias mit der Karte „Mineralerze in Polen”
a) Teile die Gruppe in Teams von 5 Personen 
b) lasse die Teams die Karte studieren, danach frage nach: Art 

der Mineralvorkommen, ihre Verortung, welche Mineralerze 
kommen in der nächsten Umgebung vor

4) Vorführung von Mineralerzen in Gruppen 
a) Jede Gruppe erhält drei Proben von verschiedenen Minera-

lerzen und eine Karte mit Beschreibung; die Aufgabe besteht 
darin, der Beschreibung die korrekte Probe zuzuordnen

b) Nach Beendigung der Aufgabe fasse die Ergebnisse zusammen

4) Kupfererz – der Schatz von Niederschlesien 
a) Führe die Multimediapräsentation vor 
b) jede Gruppe erhält eine Kupfereigenschaft genannt; auf der 

Basis der jeweiligen Eigenschaft soll die entsprechende Ver-
wendung im Alltag und in der Industrie genannt werden

c) Führe der Gruppen einige Beispiele von Verwendung von Kup-
fer 

PC, Beamer, Bildschirm, Multimedia- 
präsentation „Förderung von Kupfer 
in der Bunzlauer Region”

Dia mit Karte des Mineralvorkom-
mens

Satz mit 15 Proben von Mineraler-
zen, Karten mit Beschreibung der 
Erze

Beamer, Multimediapräsentation 
„Förderung von Kupfer in der Bunz- 
lauer Region”, Bildschirm, Schreib-
papier, Bleistifte, Dias mit Fotos von 
Alltagsgegenständen aus Kupfer
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10

15

10

Chemisches Expe-
riment

Beobachtung

Vorführung, prak-
tische Aufgabe

Praktische 
Aufgabe

PRAKTISCHER TEIL

5) Eigenschaften von Kupfer – physikalisch-chemisches Experi-
ment – Verbrennung von Kupfer 

a) Führe einen kurzen Dialog über die Sicherheitsvorschriften 
bei einem chemischen Experiment

b) Bereite alles für das Experiment im Voraus vor 
c)  Wickle einen Löffel in Kupfergitter ein und halte es über dem 

Brenner; wir beobachten die Farbe der Flamme; das Gleiche 
führen wir mit Messing- und Stahlgitter durch; Schüler beob-
achten die Prozesse und formulieren Schlussfolgerungen 

   (Schlussfolgerungen: grüne Färbung der Flamme deutet auf 
das Vorhandensein von Kupfer, es entsteht ein Belag: Kup-
feroxid I und II; Kupferoxid I wird zum Färben von Glas ver-
wendet)

6) Kupfereigenschaft – Verformung – Herstellung von Kupfer-
schmuck 

a) Führe einen kurzen Dialog über die Sicherheitsvorschriften 
bei der Bearbeitung von Kupfer

b) Zeige Schmuck aus archäologischen Ausgrabungen – als Expo-
nat oder als Dia und führe die Technik seiner Herstellung vor 

c) Bitte um Auswahl eines Schmuckstücks und die Herstellung 
seiner Replik aus Kupferdraht 

7) Prägen von Münzen aus Rohlingen
a) Führe einen kurzen Dialog über die Sicherheitsvorschriften 

bei der Prägung von Münzen durch
b) Erzähle über die Verwendung von Metall bei der Herstellung 

von Münzen,
c) Lade die Teilnehmer ein, unter Deiner Aufsicht selbständig 

Münzen zu prägen

Brenner, Löffel zum Erhitzen, dün-
ne Metallgitter aus Kupfer, Messing 
und Stahl, Schutzbrillen, Handschu-
he, Schürze

Kupferdraht mit verschiedenen 
Durchmessern; Zange, Dias mit 
Fotos von Schmuck aus archäologi-
schen Ausgrabungen 

Satz zum Prägen von Münzen aus 
Münzrohlingen (Hämmer, Matrizen, 
Münzrohlinge)

5 Dialog 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
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Dżentelmeni wśród metali

Die Edlen unter den Metallen
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  Kurzbeschreibung: 

Metalle stehen seit Tausenden von Jah-
ren im Dienst der Menschheit. Jedoch 
bevor der Mensch ihre Möglichkeiten 
vollständig ausschöpfen konnte, musste 
er sie genau kennenlernen. Die Teilneh-

merInnen der Veranstaltung lernen die 
wichtigsten Metalle kennen. Sie können 

Rost beobachten, einen Kupferüberzug her-
stellen und das Wiegen mit einer antiken Scha-

lenwaage ausprobieren.

Zielgruppe: Schüler der 7.-8. Klasse der Grundschu-
le (polnisches Schulsystem)

Dauer: 70 Min.

Lehrplan für polnische Schulen:

Geografie
III-3 Schüler lernt Achtung vor der natürlichen und kultu-
rellen Umwelt sowie Verständnis für den rationellen Um-
gang mit den Ressourcen
IX-15 Schüler zeigt auf der Karte die Verteilung der wich-
tigsten Rohstoffe und bespricht ihre wirtschaftliche Be-
deutung 
XII-3 Schüler erkennt die in seiner Region auftretenden 
Gesteine

Krótki opis: 

Metale wykorzystywane są przez czło-
wieka od tysięcy lat. Zanim nauczyli-
śmy się w pełni korzystać z możliwości, 
jakie stwarzają, musieliśmy się wiele  
o nich nauczyć. W trakcie zajęć uczest-
nicy poznają najważniejsze spośród me-
tali, zaobserwują czym jest rdza, prze-
prowadzą doświadczenie miedziowania 
oraz samodzielnie dokonają pomiarów dawną 
wagą apteczną.

Odbiorca: uczniowie kl. VII-VIII szkół podstawo-
wych

Czas zajęć: 70 min

Podstawa programowa:

Geografia
III-3 przyjmowanie postawy szacunku do środowiska 
przyrodniczego i kulturowego oraz rozumienie potrzeby 
racjonalnego w nim gospodarowania,
IX-15 uczeń wskazuje na mapie rozmieszczenie głównych 
surowców mineralnych Polski oraz omawia ich znaczenie 
gospodarcze,
XII-3 uczeń rozpoznaje skały występujące we własnym re-
gionie,
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Chemia
I-1 uczeń opisuje właściwości substan-

cji będących głównymi składnikami 
stosowanych na co dzień produk-

tów, np. soli kuchennej, cukru, 
mąki, wody, węgla, glinu, 

miedzi, cynku, żelaza; pro-
jektuje i przeprowadza 
doświadczenia, w których 
bada wybrane właściwo-
ści substancji,

I-8 klasyfikuje pierwiastki 
na metale i niemetale; 
odróżnia metale od nie-
metali na podstawie ich 
właściwości,
IV-2 opisuje właściwo-

ści fizyczne oraz zasto-
sowania wybranych tlen-

ków (np. tlenku wapnia, 
tlenku glinu, tlenków że-

laza, tlenków węgla, tlenku 
krzemu (IV), tlenków siarki,

IV-4 wymienia czynniki śro-
dowiska, które powodują korozję; 

proponuje sposoby zabezpieczania pro-
duktów zawierających żelazo przed rdze-

wieniem,

Chemie
I-1 Schüler beschreibt die Eigenschaften von Substanzen, 
aus denen täglich verwendete Produkte bestehen, z. B. 
Küchensalz, Zucker, Mehl, Wasser, Kohle, Aluminium, 
Kupfer, Zink, Eisen; er entwickelt und führt Experimente 
durch, bei denen er ausgewählte Eigenschaften der Subs-
tanzen untersuchen kann 
I-8 Schüler teilt die Elemente in Metalle und Nichtmetal-
le ein; er unterscheidet beide Gruppen voneinander auf 
Grund ihrer Eigenschaften
IV-2 Schüler beschreibt die physischen Eigenschaften so-
wie die Verwendung von ausgewählten Oxiden (z. B. Kal-
ziumoxid, Aluminiumoxid, Eisenoxid, Kohlenoxide, Sili- 
ziumoxid (IV), Schwefeloxid) 
IV-4 Schüler zählt Umwelteinflüsse auf, die zur Korrosion 
führen; er schlägt Möglichkeiten vor, mit denen eisenhalti-
ge Produkte vor Verrostung geschützt werden können

Physik
VI-3 Schüler unterscheidet Leiter von Isolatoren und zählt 
Beispiele auf

Didaktische Mittel:

Theoretischer Teil:
Sandkasten für die Suche nach Metall, Bruchstücke von 
Kupfer, Eisen, Aluminium, Proben von anderen Metallen
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Fizyka
VI-3 uczeń rozróżnia przewodniki od izolatorów oraz 
wskazuje ich przykłady.

Środki dydaktyczne:

Część teoretyczna:
piaskownice do poszukiwań metali, blaszki miedzi, żelaza, 
aluminium, próbki innych metali
Część praktyczna:
gwoździe w słoiczkach: suchy, w oleju, w wodzie z kranu, 
w słonej wodzie, woda, coca-cola, zlewki, szalki Petriego, 
próbki metali (miedź, żelazo, aluminium, ołów, magnez, 
cyna, cynk, platyna), sól kuchenna, siarczan VI miedzi 
II (CuSO4xH2O), stężony H2SO4, pojemnik-misa, blaszka 
cynkowa lub żelazna, piasek, szkolna waga laboratoryjna, 
waga elektroniczna, stanowisko do wybijania monet: mło-
tek, tłok, matryce, półfabrykaty monet Praktischer Teil:

Nägel in Gläsern: tro-
cken, in Öl, in Leitungswas-
ser, in Salzwasser, in Coca-Cola; 
Laborgläser, Petrischalen, Metallproben 
(Kupfer, Eisen, Aluminium, Blei, Magnesium, Zinn, Zink, 
Platin), Küchensalz, Kupfersulfat (CuSO4 x H2O), konzen-
trierte Schwefelsäure (H2SO4), Schale, Zinkblech, Eisen-
blech, Sand, Waage für Schullabore, elektronische Waa-
ge, Stand zum Prägen von Münzen: Hammer, Matrizen, 
Münzrohlinge 
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Przebieg zajęć:

Czas  
(minuty)

Metody dydak-
tyczne 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 dot. działalności i zachowania w mu-
zeum, uzupełnij odpowiedzi

c) przedstaw grupie plan dzisiejszego spotkania

recepcja

10

5

grupowa

sensoryczna

zabawa prawda-fałsz

pokaz

pogadanka

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

2) Poszukiwanie w piasku próbek metali (blaszki miedzi, 
żelaza i aluminium)

a) dokonaj krótkiej charakterystyki krzemionki SiO2, jako 
składnika piasku

b) przeprowadź pogadankę na temat zasad BHP podczas 
poszukiwania próbek

c) podziel uczestników na grupy i poproś o odnalezienie  
w piasku próbek metali

d) dokonaj krótkiej charakterystyki każdego ze znalezio-
nych metali

e) zaproponuj zabawę w ciekawostki: prowadzący podaje 
ciekawostkę na temat pewnego metalu, uczestnicy gło-
sują nad prawdziwością twierdzenia, prowadzący podsu-
mowuje wyniki i zapoznaje z rozwiązaniem

f) zaprezentuj próbki innych metali

3) Co to jest korozja i jakie są jej przyczyny?
a) nawiąż do odkryć archeologicznych, stanu zachowanych 

przedmiotów i sposobów troski o nie
b) opisz zagrożenia fizyczno-chemiczne, jakie czyhają na za-

bytki pozostawione w różnych środowiskach

piaskownice do poszukiwań metali, 
blaszki miedzi, żelaza, aluminium, prób-
ki innych metali
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10

15

10

10

doświadczenie

grupowa,
pomiar

doświadczenie

metoda zajęć 
praktycznych

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

4) Badanie zachowania się gwoździ w różnych środowiskach
a) Zaprezentuj próbki metali – gwoździ znajdujących się 

przez kilka dni: na powietrzu, w oleju, w wodzie z kranu, 
w słonej wodzie

b) Opowiedz o sposobach pozbywania się rdzy, zaprezentuj 
czyszczenie skorodowanych próbek metali w coca-coli 
(kwas ortofosforowy) i pomóż formułować wnioski

5) Ważenie wagą szalkową 
a) podziel grupę na 5-osobowe zespoły
b) każdej grupie wręcz wagę z odważnikami 
c)  zaprezentuj sposób dokonywania pomiarów masy za po-

mocą wagi szalkowej
d) poproś o jak najdokładniejsze zważenie odnalezionych 

próbek, każda grupa za zważenie otrzymuje półfabryka-
ty do wybicia monet,

e) sprawdź masę próbek na wadze elektronicznej, żeby 
stwierdzić, kto dokonał najdokładniejszego pomiaru

6) Miedziowanie żelaza, cynku w roztworze miedziującym
a) przeprowadź pogadankę na temat zasad BHP obowiązu-

jących podczas doświadczenia
b) opowiedz, czym jest miedziowanie i do czego służy
c) przeprowadź doświadczenie: w 1 l wody rozpuścić 10g 

CuSO4 x H2O i dodać 10 ml stęż. H2SO4d) wraz z grupą dokonaj obserwacji i wyciągnijcie wnioski

7) Wybijanie monet
a) nawiąż do właściwości metali i wykorzystaniu przy biciu 

monet
b) przeprowadź rozmowę na temat zasad BHP obowiązują-

cych podczas wybijania monet
c) zaproś do własnoręcznego wybijania monet przy użyciu 

zestawu mincerskiego pod nadzorem prowadzącego

gwoździe w słoiczkach: suchy, w oleju,  
w wodzie z kranu, w słonej wodzie, 

coca-cola, gąbka, miseczka

wagi szalkowe, odważniki, elementy 
metalowe, waga elektroniczna, półfabry-
katy do bicia monet

pojemnik-misa, 1 litr wody, 10 g 
CuSO4 x H2O, 10 ml stęż. H2SO4, szalki Petriego, zlewki, blaszka cynko-
wa lub żelazna, okulary do doświadczeń, 
rękawiczki, fartuch

stanowisko do wybijania monet: tłok, 
matryce, półfabrykaty

5 8) Zakończenie zajęć
a) przypomnij uczestnikom przebieg zajęć
b) uświadom uczestnikom, 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 Ver-
haltensregeln während der Veranstaltung kennen 

a) Begrüße die Gruppe und erzähle über den Ort, an dem sie sich be-
findet

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 Veranstaltung vor

Museumsfoyer

10

5

Gruppenarbeit

sensorisch

Spiel Wahrheit 
oder Lüge

Vorführung

Dialog

THEORETISCHER TEIL

2) Suche im Sand nach Metallproben (Kupfer, Eisen und Aluminium)
a) Charakterisiere kurz Siliziumoxid als Bestandteil des Sandes 
b) Führe einen Dialog über die Sicherheitsvorschriften bei der Suche 

nach den Metallproben durch 
c)  Teile die Teilnehmer in Gruppen ein und lasse sie im Sand nach 

Metallproben suchen
d) Charakterisiere kurz jede gefundene Metallprobe
e)  Schlage ein Spiel vor: der Veranstaltungsleiter erzählt interessan-

te Einzelheiten über bestimmte Metalle, die Teilnehmer stimmen 
ab, ob sie wahr sind; die Ergebnisse werden notiert und die Fragen 
aufgelöst 

f)  Zeige Proben von anderen Metallen 

3) Was ist Korrosion und ihre Ursachen?
a) Erwähne archäologische Ausgrabungen, den Zustand von entdeck-

ten Gegenständen und die Möglichkeiten ihrer Handhabung 
b) Beschreibe physikalisch-chemische Gefahren, denen antike Objek-

te in verschiedenen Umgebungen ausgesetzt sind 

Sandkästen für die Suche von Metall-
proben, Kupfer, Eisen, Aluminium, 
Proben von anderen Metallen 
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10

15

10

10

Experiment

Gruppenarbeit 
Messung

Experiment

Praktische 
Aufgabe

PRAKTISCHER TEIL

4) Untersuchung: wie verhalten sich Nägel in verschiedener Umge-
bung?

a) Führe Metallnägel vor, die einige Tage in unterschiedlicher Umge-
bung waren: an der Luft, in Öl, in Leitungswasser, in Salzwasser

b) Erzähle über Methoden der Rostentfernung; führe die Reinigung 
von korrodierten Metallen in Coca-Cola (Orthophosphorsäure) und 
helfe dabei, Schlussfolgerungen zu formulieren

5) Wiegen mit Schalenwaage 
a) Teile die Gruppe in Teams von 5 Personen ein 
b) Jedes Team bekommt eine Waage mit Gewichten 
c) Führe die Messung des Gewichts mit Hilfe der Schalenwaage vor
d) Bitte um möglichst genaue Gewichtsangaben; jedes Team be-

kommt als Belohnung Münzrohlinge
e) Prüfe das Gewicht der Metallproben mit Hilfe der elektronischen 

Waage, um zu erfahren, welches Team die genaueste Messung 
durchgeführt hat 

6) Beschichtung von Eisen und Zink mit Kupfer in einem Kupferelek-
trolyt

a) Führe einen Dialog über die Sicherheitsvorschriften während des 
Experiments durch 

b) Erkläre die Definition des elektrolytischen Abscheidens von Kup-
ferschichten und seiner Verwendung 

c) Führe ein Experiment durch: Löse in 1 L Wasser 10g CuSO4 x H2O 
und füge 10 ml konzentriertes H2SO4d) Zusammen mit der Gruppe führe die Beobachtung durch und for-
muliere Schlussfolgerungen 

7) Prägen von Münzen
a) Weise auf die Eigenschaften von Metallen und ihre Verwendung 

beim Prägen von Münzen hin 
b) Führe einen Dialog über die Sicherheitsvorschriften während des 

Prägens von Münzen
c) Lade die Teilnehmer ein, unter Deiner Aufsicht selbständig Mün-

zen zu prägen

Nägel in Gläsern: trocken, in Öl, in Lei-
tungswasser, in Salzwasser 

Coca-Cola, Schwamm, Schale

Schalenwaage, Gewichte, Metalle, 
elektronische Waage, Münzrohlinge

Schalenartiges Gefäß, 1 L Wasser, 
10 g CuSo4 x H20, 10 ml konzentrier-
tes H2SO4, Petrischalen, Laborgläser, 
Zinkblech, Eisenblech, Schutzbrille, 
Handschuhe, Schürze 

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

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
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Niezłe ziółko  
– w aromatycznym świecie ziół

Gegen jede Krankheit gewachsen 
– in der duftenden Welt der Kräuter 
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  Kurzbeschreibung: 

Naturmedizin wird seit Menschenge-
denken praktiziert. Kräuter haben viele 

Inhaltsstoffe, die wir durchaus bei un-
serer täglichen Gesundheitsvorsorge 
einsetzen können. Die TeilnehmerInnen 

der Veranstaltung lernen die bekann-
testen Kräuter sowie ihre Eigenschaften 

und Verwendungsmöglichkeiten kennen. 
Sie stellen selbständig Kräuterbonbons, einen 

Thymian-Salbei-Sirup oder eine Zahnpasta her. 

Zielgruppe: Schüler der Klassen 5.-8. der Grund-
schule (polnisches Schulsystem)

Dauer: 60 Min.

Lehrplan für polnische Schulen:

Biologie
II-5-5-A Schüler unterscheidet verschiedene Formen von 
Bedecktsamern: Kräuter, Zwergsträucher, Sträucher, 
Bäume
II-5-5-B Schüler führt Beobachtung einer bedecktsamigen 
Pflanze durch (Fotos, Stiche, lebende Exemplare), erkennt 
ihre Elemente und benennt ihre Funktionen (Wurzel, 
Stängel, Blatt, Blüte)
II-5-5-J Schüler stellt die Bedeutung von Bedecktsamern 
in der Natur und für den Menschen dar

Krótki opis: 
Medycyna naturalna praktykowana 
jest od dawnych czasów. Zioła skry-
wają w sobie wiele składników, które 
z powodzeniem możemy zastosować 
w codziennej profilaktyce zdrowotnej. 
Uczestnicy zajęć poznają najbardziej 
popularne zioła, ich właściwości oraz 
zastosowanie. Nauczą się własnoręcznie 
wykonywać cukierki ziołowe, syrop tymian-
kowo-szałwiowy lub pastę do zębów.

Odbiorca: uczniowie kl. V-VIII szkół podstawowych

Czas zajęć: 60 min

Podstawa programowa:

Biologia
II-5-5-A uczeń rozróżnia formy morfologiczne roślin okry-
tonasiennych: rośliny zielne, krzewinki, krzewy, drzewa,
II-5-5-B dokonuje obserwacji rośliny okrytonasiennej 
(zdjęcia, ryciny, okazy żywe); rozpoznaje jej organy i okre-
śla ich funkcje (korzeń, łodyga, liść, kwiat),
II-5-5-J przedstawia znaczenie roślin okrytonasiennych  
w przyrodzie i dla człowieka,
IV-2 przedstawia zdrowie jako stan równowagi środowi-
ska wewnętrznego organizmu oraz choroby jako zaburze-
nia homeostazy,
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Środki dydaktyczne:

Część teoretyczna:
tablica z flamastrami lub projektor z komputerem, tablice 
z ziołami
suszone zioła (rumianek, tymianek, mięta, lawenda, po-

krzywa, skrzyp, szałwia, melisa, lubczyk), zielone zioła 
w doniczkach (bazylia, mięta, tymianek, szałwia, me-

lisa), nazwy ziół na kartkach (bazylia, mięta, tymia-
nek, szałwia, melisa, lawenda, majeranek)

Część praktyczna:
czajnik elektryczny, herbatki ziołowe, kubeczki na 
gorące płyny, kuchenka elektryczna, garnek, łyżka, 

foremki do cukierków, woda, próbki suszonych 
ziół, opakowania herbat, składniki do przepisu 
na cukierki ziołowe lub syrop ziołowy lub pastę 
do zębów, kartki z przepisami na cukierki, syrop 

tymiankowo-szałwiowy, pastę do zębów 
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IV-2 Schüler erkennt die Gesundheit als einen Zustand des 
Gleichgewichts im Inneren des Organismus und Krank-
heit als Störung dieses Gleichgewichts

Didaktische Mittel:

Theoretischer Teil:
Whiteboard mit Stiften bzw. Beamer mit Laptop, 
Kräutertafeln, getrocknete Kräuter (Kamille, Thy-
mian, Minze, Lavendel, Brennnessel, Schachtel-
halm, Salbei, Melisse, Liebstöckel), grüne Kräuter 
in Töpfen (Basilikum, Minze, Thymian, Salbei, 
Melisse), Karten mit Kräuternamen (Basilikum, 
Minze, Thymian, Salbei, Melisse, Lavendel, 
Majoran) 

Praktischer Teil:
Wasserkocher, Kräutertees, hitzebeständige 
Tassen, elektrische Kochplatte, Topf, Löffel, 
Bonbonformen, Wasser, Proben von getrockneten 
Kräutern, Teeverpackungen, Zutaten für Kräu-
terbonbons, Kräutersirup bzw. Kräuterzahnpasta, 
Rezepte für Kräuterbonbons, Thymian-Salbei-Sirup 
und Zahnpasta 
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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 zachowania 
podczas zajęć 

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

zeum, uzupełnij odpowiedzi
c) przedstaw grupie plan dzisiejszego spotkania

recepcja

10

10

burza mózgów 

pogadanka, 
pokaz, 

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

2) Wyjaśnij pojęcia: zioła, medycyna naturalna, aromaterapia
a) wypisz w widocznym miejscu trzy pojęcia i poproś, aby metodą 

burzy mózgów uczestnicy dodali jak najwięcej skojarzeń związa-
nych z każdym z nich 

b) podsumuj burzę mózgów tłumacząc zapisane zagadnienia

3) Poznawanie nazw roślin zielarskich
a) zaprezentuj rośliny występujące w środowisku lokalnym 
b) opowiedz o znaczeniu ziół w życiu człowieka
c) poproś grupę o dopasowanie nazwy do zaprezentowanych ziół 

doniczkowych (pomoce: próbki suszonych ziół, tablice, z ziołami)

tablica, flamastry / projektor z kompu-
terem

tablice z ziołami, suszone zioła, zioła do-
niczkowe



29

10

20

sensoryczna,
praca w gru-
pie

metoda zajęć 
praktycznych

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

4) Rozpoznawanie ziół
a) podziel grupę na 5-osobowe zespoły
b) każdej z nich wręcz zaparzone herbatki i poproś o przyporządko-

wanie nazwy zioła, z którego zostały zaparzone (pomoce: próbki 
suszonych ziół, opakowania herbat)

5) Wykonanie syropu tymiankowo-szałwiowego, pasty do zębów, 
cukierków 

a) nawiąż do domowych sposobów profilaktyki i lecznictwa
b) zaprezentuj i wykonaj razem z uczestnikami według przepisu 

Przepis na cukierki: Zioła zmielić na proszek, na głębszej patelni 
podgrzewamy na małym ogniu 100 g cukru z 2-3 łyżkami wody, 
tak długo aż masa będzie miała postać żelu. Następnie miesza-
jąc dodajemy 50 g miodu, jedną łyżkę octu winnego i sproszko-
wane zioła. Wszystko dobrze mieszamy i zagotowujemy. Otrzy-
maną masą napełniamy formy i pozostawiamy do wystygnięcia. 
Stwardniałe cukierki wyjmujemy z foremek i posypujemy cu-
krem-pudrem, dzięki temu nie będą się sklejały. Jeśli nie mamy 
foremek, to możemy formować cukierki łyżeczką, kiedy masa 
troszkę przestygnie i nie będzie taka płynna. Możemy też masę 
wylać na blachę, a po przestygnięciu połamać na kawałki. Cu-
kierki działają na kaszel i podrażnione gardło.

Przepis na syrop tymiankowo-szałwiowy: składniki umieścić 
w rondelku, gotować mieszając, aż do rozpuszczenia cukru (ok. 
5 min). Uważać, aby syrop się nie zagotował (nie może wrzeć!). 
Lekko przestudzony przecedzić przez gęste sito lub gazę. Syrop 
możemy spożywać ciepły lub zimny (1 łyżeczka 3 x dziennie). 
Po wystudzeniu przelewamy do ciemnej butelki, zakorkowujemy  
i przechowujemy w lodówce.

Pasta do zębów: Wszystkie składniki mieszamy w proporcjach 1:1 
w ceramicznych miseczkach, dodajemy olejek wg uznania.

herbatki ziołowe, kubeczki, czajnik, 
woda, próbki suszonych ziół, opakowa-
nia herbat, zielniki

0,25 litra dobrej jakości wody, 1 łyżka 
suszonego tymianku, 1 łyżka suszonej 
szałwii, garść cukru brązowego, 50 g 
miodu, 1 łyżka octu winnego

16 g mieszanki suszonych ziół (np. 4 g 
mięty, 4 g tymianku, 4 g szałwii, 4 g ru-
mianku), 100 g cukru, 2-3 łyżki wody 

soda oczyszczona, olej kokosowy, olejki 
(np. miętowy, eukaliptusowy, szałwiowy)

5 6) Zakończenie zajęć
a) przypomnij uczestnikom przebieg zajęć
b) uczestnicy otrzymują przepisy
c) podziękuj za wspólną pracę i pożegnaj grupę

przepisy na wykonanie syropu tymian-
kowo-szałwiowego, pasty do zębów, cu-
kierków 



30

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

10

10

Brainstorming

Dialog, Vorführung, 

THEORETISCHER TEIL

2) Erkläre die Begriffe: Kräuter, Naturmedizin, Aromathera-
pie

a) Schreibe gut sichtbar diese drei Begriffe auf und bitte die 
Teilnehmer, Dir ihre Assoziationen mitzuteilen 

b) Fasse das Brainstorming zusammen und erkläre die vorge-
gebenen Begriffe 

3) Kennenlernen von Kräutern
a) Stelle den Teilnehmern die lokale Kräuterwelt vor 
b) Erzähle den Teilnehmern über die Bedeutung von Kräutern 

im Leben des Menschen
c) Bitte die Gruppe um die Zuordnung der Namensschilder zu 

den entsprechenden Topfkräutern (Hilfsmittel: getrocknete 
Kräuterproben, Kräutertafeln)

Whiteboard und Stifte bzw. Bea-
mer und Laptop

Kräutertafeln, getrocknete Kräu-
ter, Topfkräuter

10 Sensorische 
Gruppenarbeit

PRAKTISCHER TEIL

3) Das Erkennen von Kräutern
a) Teile die Gruppe in Teams mit jeweils fünf Personen ein
b) Jedes Team erhält aufgebrühte Kräutertees und soll die 

dazu verwendeten Kräuter bestimmen (Hilfsmittel: getrock-
nete Kräuterproben, Teeverpackungen)

Kräutertees, Tassen, Wasserko-
cher, Wasser, getrocknete Kräuter-
proben, Teeverpackungen, Kräu-
tertafeln
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20 Praktische Aufgaben 4) Herstellung von Thymian-Salbei-Sirup, Kräuterzahnpasta, 
Kräuterbonbons 

a) Erzähle über die Hausmittel zur Vorbeugung und Bekämp-
fung von Krankheiten

b) Zeige den Teilnehmern die Produkte zur Auswahl und stelle 
sie mit ihnen zusammen nach folgenden Rezepten her:

Rezept für Kräuterbonbons: Kräuter zu Pulver zermahlen, 
in einer tieferen Pfanne bei niedriger Temperatur 100 g Zu-
cker mit 2-3 Löffeln Wasser schmelzen, bis eine zähflüssige 
Masse entsteht. Unter Rühren 50 g Honig, 1 Löffel Weines-
sig und das Kräuterpulver hinzufügen. Alles gut mitein-
ander vermischen und aufkochen lassen. Die entstandene 
Masse in die Formen gießen und abkühlen lassen. Die erkal-
teten Bonbons werden aus der Form genommen und mit Pu-
derzucker bestäubt. Wenn keine Bonbonformen zur Hand, 
können die Bonbons auch mit Teelöffel aus der leicht abge-
kühlten Masse geformt werden. Die Masse kann ebenfalls 
auf ein Blech gegossen und nach dem Erkalten gebrochen 
werden. Die Bonbons helfen bei Husten und Halsbeschwer-
den.

Rezept für Thymian-Salbei-Sirup: die Zutaten in einen 
kleinen Topf füllen, unter Rühren erhitzen, bis der Zucker 
schmilzt (ca. 5 min.). Darauf  achten, dass der Sirup nicht 
aufkocht! Der leicht abgekühlte Sirup wird durch Gaze oder 
ein feines Sieb durchgesiebt. Der Sirup kann kalt oder warm 
eingenommen werden (3 x täglich 1 Löffel) Nach dem Ab-
kühlen in eine dunkle Flasche umfüllen, mit einem Stopfen 
verschließen und im Kühlschrank aufbewahren.  

Zahnpasta: Alle Zutaten im Verhältnis 1:1 in einer Keramik-
schale miteinander vermengen, Kräuteröl nach Belieben 
hinzufügen

0,25 L qualitativ hochwertiges 
Wasser, 1 Löffel getrockneten Thy-
mian, 1 Löffel getrocknetes Salbei, 
eine Handvoll brauner Zucker,   
50 g Honig, 1 Löffel Weinessig

16 g Kräutermischung, getrocknet 
(z. B: 4 g Minze, 4 g Thymian, 4 g 
Salbei, 4 g Kamille), 100 g Zucker, 
2-3 Löffel Wasser

Natron, Kokosöl, Kräuteröle (z.B. 
Minzöl, Eukalyptusöl, Salbeiöl) 

5 5) 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

Rezepte für die Herstellung von 
Thymian-Salbei-Sirup, Zahnpasta 
und Bonbons
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O mydle i powidle

Wir kochen nicht nur Seife
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   Kurzbeschreibung:

Seife ist die erste durch den Menschen 
entdeckte Substanz zur Verringerung 
der Oberflächenspannung, die mit Er-
folg in der Hygiene eingesetzt wird. 

Paraffin stellte sich im 19. Jh. preis-
werter als Wachs heraus, wenn es 
um die Beleuchtung von Innenräu-
men ging. Die Teilnehmer der Ver-
anstaltung führen unter Aufsicht des 

Betreuers den chemischen Prozess der 
Entstehung von Glyzerinseife durch 

und stellen dabei eigene Seifen her. Eine 
weitere Aufgabe stellt die Herstellung von 

Paraffin-Kerzen dar.

Zielgruppe: Schüler der 7.-8. Klasse der Grund-
schule (polnisches Schulsystem)

Dauer: 70 Min.

Lehrplan für polnische Schulen:

Chemie
VI-5 Schüler verwendet Indikatoren, z. B. Phenolphtha- 
lein, Methylorange, Lackmuspapier; er unterscheidet mit 
Hilfe von Indikatoren Lösungen von Säuren und Hydroxi-
den 
VI-6 Schüler zählt Arten von Lösungen auf; bestimmt 
diese und begründet seine Entscheidung (saure, basische 
und neutrale Lösung)

Krótki opis:

Mydło jest pierwszą znaną od 
wieków substancją powierzch-
niowo czynną z powodzeniem 
stosowaną w higienie. Parafi-
na z kolei okazała się w XIX w. 
tańszym od wosku materiałem 
do oświetlania wnętrz. Uczest-
nicy pod okiem prowadzącego 
przeprowadzą proces chemiczny 
powstawania mydła glicerynowe-
go, tworząc własne mydełka oraz 
wykonają świece pokojowe z parafi-
ny.

Odbiorca: uczniowie kl. VII-VIII szkół 
podstawowych

Czas zajęć: 70 min

Podstawa programowa:

Chemia
VI-5 uczeń wskazuje na zastosowania wskaźników, np. fe-
noloftaleiny, oranżu metylowego, uniwersalnego papierka 
wskaźnikowego; rozróżnia doświadczalnie roztwory kwa-
sów i wodorotlenków za pomocą wskaźników, 
VI-6 wymienia rodzaje odczynu roztworu; określa i uza-
sadnia odczyn roztworu (kwasowy, zasadowy, obojętny),
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VI-7 posługuje się skalą pH; interpretuje wartość pH  
w ujęciu jakościowym (odczyn kwasowy, zasadowy, obo-
jętny); przeprowadza doświadczenie, które pozwoli zbadać 
pH produktów występujących w życiu codziennym czło-
wieka (np. żywności, środków czystości),
VIII-10 wymienia nazwy produktów destylacji ropy nafto-

wej, wskazuje ich zastosowania,
X-1 podaje nazwy i rysuje wzory pół- 

strukturalne (grupowe) długo- 
łańcuchowych kwasów mono- 

karboksylowych (kwasów 
tłuszczowych) nasyco-

nych (palmitynowe-
go, stearynowego) 

i nienasyconego 
(oleinowego).

VI-7 Schüler wendet den pH-Wert an; er interpretiert den 
pH-Wert in Bezug auf Lösungsarten (sauer, basisch, neu-
tral); führt ein Experiment durch, das ihm erlaubt, den 
pH-Wert von Produkten aus dem alltäglichen Leben der 
Menschen zu bestimmen (z. B. Lebensmittel, Reinigungs-
mittel)
VIII-10 Schüler zählt die Produkte der fraktionierten 
Destillation von Erdöl und ihre Verwendung auf
X-1 Schüler benennt und zeichnet Halbstrukturformeln 
von langkettigen Monocarbonsäuren (Fettsäuren), gesät-
tigten (Palmitinsäure, Stearinsäure) und ungesättigten 
(Oleinsäure)

Didaktische Mittel:

Theoretischer Teil:
Ausstellung im Museum, Projektor, PC, Multimedia- 
Präsentation „Was sind Seifen?”, Proben von Erdöl und 
Petroleum, Petroleumlampe, Lehrfilm über Petroleum, 
Stearin- und Paraffinwürfel 

Praktischer Teil:
Chemische Substanzen: Natriumhydroxid (NaOH), Paraf-
fin, Wasser
Messinstrumente und Indikatoren: Lackmuspapier, PH- 
Messgerät, Thermometer
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Środki dydaktyczne:

Część teoretyczna:
ekspozycja muzealna, projektor, komputer, prezentacja 
multimedialna “Co to są mydła?”, próbki ropy naftowej  
i nafty, lampa naftowa, film edukacyjny “Być jak Ignacy”, 
kawałki stearyny i parafiny

Część praktyczna:
substancje chemiczne: stały wodorotlenek sodu (NaOH), 
parafina, woda
akcesoria do pomiaru: papierki wskaźnikowe uniwersal-
ne, pehametr, termometr
sprzęt elektryczny: blender, kuchenka elektryczna
naczynia: garnek do parafiny, garnek na oliwę, miseczka 
na roztwór mydlany
materiały do produkcji mydła i świec: foremki do mydełek, 
foremki do świec, olej lub oliwa, knoty, elementy ozdobne 
np. kredki świecowe, ziarenka kawy, muszelki, ziarenka 
czerwonej fasoli, goździki itp.

materiały ochronne: fartuchy, okulary, rękawice ochronne

Elektrische Geräte: Stab-
mixer, Kochplatte
Gefäße: Topf für Paraffin, Topf für 
Olivenöl, Schale für Seifenlösung
Hilfsmittel für die Herstellung von Seife und Kerzen: 
Seifenformen, Kerzenformen, Öl oder Olivenöl, Dochte, 
Verzierung, wie z.B. Wachsmalstifte, Kaffeebohnen, Mu-
scheln, rote Bohnen, Nelken usw.
Schutzkleidung: Schürzen, Brillen, Handschuhe
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Przebieg zajęć:

Czas 
(minuty)

Metody  
dydaktyczne Wykonywane czynności Użyte środki dydaktyczne, miej-

sce wykonywanych czynności

5 1) Powitanie grupy, zapoznanie z obiektem i zasadami zachowania 
podczas zajęć 

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

zeum, uzupełnij odpowiedzi
c) przedstaw grupie plan dzisiejszego spotkania

recepcja

5 

5

10

5

pogadanka

prezentacja 
multimedialna

pogadanka, pre-
zentacja, pokaz

pogadanka, 
pokaz

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

2) Zapoznanie z wystawą muzealną i tematem zajęć
a) nawiąż do ciągłości potrzeb higienicznych w dziejach człowieka - 

pranie ubrań i mycie się
b) opowiedz o pierwszych mydłach
c) nawiąż do historycznego kontekstu II wojny światowej w Bole-

sławcu i aprowizacji w mydło

3) Co to są mydła?
a) opowiedz na podstawie prezentacji czym są mydła i jak się dzielą

4) Osiągnięcia I. Łukasiewicza
a) opowiedz o związkach chemii i farmaceutyki 
b) przedstaw sylwetkę i osiągnięcia I. Łukasiewicza: destylacja 

ropy naftowej i jej znaczenie – zaprezentuj lampę naftową

5) Oświetlenie sprzed epoki elektryczności
a) opowiedz o ujarzmieniu ognia w prehistorycznych czasach, o po-

chodniach, świecach z wosku i tłuszczu, lampach gazowych
b) zaprezentuj, z czego robiono świece dawniej i dziś, zaprezentuj, 

co to jest stearyna i parafina

ekspozycja muzealna

projektor, komputer, prezentacja 
multimedialna „Co to są mydła?”

lampa naftowa, film edukacyjny 
„Być jak Ignacy: Nafta, Lampa”

kawałki stearyny i parafiny
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doświadczenie 
chemiczne

samodzielne 
warsztaty

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

6) Produkcja mydła domowym sposobem
a) przeprowadź rozmowę na temat zasad BHP obowiązujących pod-

czas zajęć praktycznych
b) przeprowadź z uczestnikami proces tworzenia mydełka 
–  30 g NaOH rozpuścić w 80 ml zimnej wody i podgrzać do 50 st. C
–  w drugim garnku podgrzać do 50 st. C 300 ml oliwy i dolać pierw-

szy ciepły roztwór
–  całość miksować blenderem przez 3 min.
–  rozlać do foremek i pozostawić do ostygnięcia
–  zbadaj za pomocą papierka wskaźnikowego uniwersalnego i pe-

hametru

7) Produkcja świec z parafiny  
a) przeprowadź rozmowę na temat zasad BHP obowiązujących pod-

czas zajęć praktycznych
b) przeprowadź z uczestnikami proces produkcji świecy z parafiny 
–  zagrzej i rozpuść parafinę,
–  przygotuj knoty i foremki, 
–  ułóż w nich wybrane dodatki (ziarna kawy, goździki itp.), 
–  umieść knot i zalej foremkę, poczekaj aż wystygnie

NaOH, zimna woda, oliwa, misecz-
ka, garnek, termometr, blender, ku-
chenka, foremki
pehametr, papierki wskaźnikowe

parafina, knoty, foremki, garnek, 
kuchenka, ziarna kawy, goździki, 
olejki do świec, muszelki, zioła

5 8) 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 1) Begrüßung der Gruppe, Besucher lernen das Thema und die Verhal-
tensregeln 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 Veranstaltung vor

Museumsfoyer

5 

5

10

5

Dialog

Multimedia- 
Präsentation

Dialog, 
Präsentation, 
Vorführung

Dialog, 
Vorführung

THEORETISCHER TEIL

2) Besprechung der Ausstellung und der Veranstaltungsinhalte
a) Verweise auf die kontinuierlichen Hygienebedürfnisse in der Ge-

schichte der Menschheit –  Reinigung der Kleidung und Waschen des 
Körpers 

b) Erzähle über die ersten Seifen
c) Verweise auf den historischen Kontext – den 2. Weltkrieg in Bolesła-

wiec und die Zuteilung von Seife

3) Was sind Seifen?
a) Erkläre mit Hilfe der Präsentation, was Seifen sind und wie sie ein-

geteilt werden 

4) Die Errungenschaften von I. Łukasiewicz
a) Erzähle über die Schnittstellen zwischen Chemie und Pharmazeutik 
b) Stelle I. Łukasiewicz und seine Errungenschaften vor: die Destillation 

von Erdöl und ihre Bedeutung; führe eine Petroleumlampe vor

5) Beleuchtung in der Zeit vor der Erfindung der Elektrizität
a) Erzähle über die Anwendung des Feuers in den prähistorischen Zei-

ten, über Fackeln, Kerzen aus Wachs und Fett, über Gaslampen 
b) Zeige, woraus früher und heute Kerzen hergestellt werden; zeige was 

Stearin und Paraffin ist 

Ausstellung

Projektor, PC, Multimedia-Prä-
sentation „Was sind Seifen?”

Petroleumlampe, Lehrfilm 
über das Petroleum und die 
Lampe

Stücke von Stearin und Paraf-
fin
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Chemisches 
Experiment

Selbständiges 
Arbeiten

PRAKTISCHER TEIL

6) Herstellung von Seife zu Hause
a) Führe ein Gespräch über die Sicherheitsvorschriften während der 

praktischen Aufgaben durch
b) Führe mit den Teilnehmern den Prozess der Seifenherstellung durch:
–  30 g NaOH in 80 ml kaltem Wasser auflösen und auf 50°C erwärmen 
–  Im zweiten Topf 300 ml Öl auf 50°C erwärmen, die warme  NaOH-Lö-

sung hinzufügen 
–  Die Mischung ca. 3 Min. mit Stabmixer vermischen
–  In die Formen gießen und auskühlen lassen
–  Untersuche die Seifen mit Lackmuspapier und PH-Meter 

7) Herstellung von Paraffin-Kerzen  
a) Führe ein Gespräch über die Sicherheitsvorschriften während der 

praktischen Aufgaben durch
b) Führe zusammen mit den Teilnehmern des Prozess der Herstellung 

von Kerzen aus Paraffin: 
–  Erwärme und löse Paraffin im Topf auf 
–  Bereite die Dochte und Formen vor
–  Lege in die Form ausgewählte Dekorationen hinein (Kaffeebohnen, 

Kräuter usw.)
–  Lege den Docht darüber und fülle die Form mit dem geschmolzenen 

Paraffin, warte bis die Masse auskühlt. 

NaOH, kaltes Wasser, Oli-
venöl, Topf, Thermometer, 
Stabmixer, Kochplatte, Guss-
formen 
PH-Meter, Lackmuspapier

Paraffin, Dochte, Formen, 
Topf, Kochplatte, Kaffeeboh-
nen, Nelken, Duftöle für die 
Herstellung von Kerzen, Mu-
scheln, Kräuter 

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
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