Muzeum Ziemi Piskiej

Muzeum zaprasza na nowe lekcje
Muzeum Ziemi Piskiej poszerza ofertę lekcji muzealnych o zajęcia z wykorzystaniem ciekawych zbiorów.
Uczestnicy poznają różne wątki historii - także współczesnej, której jesteśmy świadkami na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat.

Nowe zajęcia muzealne są odpowiedzią na zmiany zachodzące w młodym pokoleniu. Coraz większy rozwój
technologiczny w naszym życiu codziennym, sprawia, że dzieci i młodzież wychowane w erze internetu i smartfonów
mają łatwiejszy dostęp do informacji, ale brakuje refleksji nad zachodzącymi zmianami, nawet tymi na przestrzeni
ostatnich kilkudziesięciu lat. Czasy młodości ich rodziców czy dziadków były zdecydowane inne – warto dać możliwość
poznania ich i zrozumienia.
W programie lekcji muzealnych pojawiły się trzy nowe tematy, które dotykają różnych okresów historii. W dawnych
czasach osadzone są tradycje współczesnego pszczelarstwa. I choć uprawiane jest ono dzisiaj głównie przez
pasjonatów, to nie zatraciło swojej istoty – produkcji miodu, który niezmienne jest dobrodziejstwem. W oparciu o
zabytki militarne prezentowana będzie historia konfliktów zbrojnych w XX w. Z kolei o zmianach zachodzących
wskutek upowszechniania nowinek technicznych na przełomie wieków będą opowiadały zajęcia z wykorzystaniem
zapominanych dzisiaj urządzeń.
Zapraszamy do udział w zajęciach grupy szkolne i przedszkolne. Zainteresowanych prosimy o rezerwację terminów z
kilkudniowym wyprzedzeniem – tel. 87 423 22 64. Koszt udziału w zajęciach wynosi 5 zł/osoba. Więcej o zajęciach
realizowanych przez Muzeum Ziemi Piskiej z myślą o dzieciach i młodzieży w zakładce Lekcje Muzealne na stronie
internetowej www.muzeumziemipiskiej.pl.

Tematyka nowych lekcji muzealnych:
Pszczoły w Puszczy Piskiej – od bartnictwa do pszczelarstwa
Omówienie znaczenia bartnictwa w dawnych czasach oraz prezentacja pracy współczesnych pszczelarzy. Uczestnicy
obejrzą narzędzia wykorzystywane podczas pracy w pasiece, poznają budowę ula, dowiedzą się kto rządzi w pszczelej
rodzinie i dlaczego miód jest takim dobrodziejstwem dla ludzi. Zajęcia dedykowane wszystkim grupom wiekowym.
Rozwój broni strzeleckiej na tle konfliktów zbrojnych XX w.
Zajęcia w oparciu o egzemplarze broni zabytkowej ze zbiorów Muzeum Ziemi Piskiej, przybliżające uczestnikom
zmiany w uzbrojeniu i prowadzeniu walki w największych konfliktach zbrojnych XX w. Zajęcia skierowane do starszych
uczniów szkół podstawowych oraz szkół średnich.
Zanim powstał smartfon – powrót do czasów młodości rodziców
Wspomnienie czasów, gdy nie było internetu, ani telefonów komórkowych, a młodzi ludzie spotykali się na podwórku,
a nie w grupie na komunikatorze. Zajęcia polegały będą na omówieniu i prezentacji wielu narzędzi codziennego
użytku, które wraz z rozwojem nowych technologii zostały wyparte z użytku, a dzisiaj młodemu pokoleniu są nieznane.
Udział mogą wziąć wszystkie grupy wiekowe.
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