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W swej ofercie Muzeum posiada następujące lekcje muzealne: 

1) Lekcja do bieżącej wystawy czasowej 

2) Wyposażenie żołnierza polskiego z września 1939 roku 

3) Świat bez prądu 

4) Jak działa Muzeum? 

5) Stara klasa 

6) Polskie Symbole Narodowe 

7) Rajd Szlakiem Martyrologii Solecczan 

8) Rajd „Tu kiedyś było” 

9) Spacer śladami Roberta Schillera 

10) QUEST – Odkrywamy Solec Kujawski 

11) Quest Młodych Odkrywców 

Zajęcia edukacyjne dostosowywane są do grupy wiekowej odbiorców,  

w zależności do tematyki odbywają się na sali konferencyjnej, na salach 

wystawowych lub na zewnątrz na terenie Solca Kujawskiego. Lekcje prowadzą 

pracownicy Muzeum.  

Lekcja muzealna dotycząca aktualnej 
wystawy czasowej 

Forma: ? 

Czas trwania: ok. 45 minut 

Lekcja dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 lat 

Do niektórych wystaw czasowych Muzeum organizuje specjalne zajęcia, 

połączone ze zwiedzaniem danej wystawy. Informacje o bieżącej wystawie 

dostępne są pod numerem telefonu: 52 387 31 20. 
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Wyposażenie żołnierza polskiego 
 z września 1939 roku 

 

 

 

 

Forma: Prezentacja 

Czas trwania: ok. 45 minut 

Lekcja dla dzieci i młodzieży w wieku  

5-18 lat 

 

Celem lekcji jest zapoznanie młodzieży 

z umundurowaniem i oporządzeniem żołnierza polskiego podczas Wojny 

Obronnej w 1939 roku. Prowadzący, ubrany w mundur Wojska Polskiego, 

prezentuje poszczególne elementy, omawiając ich zastosowanie. Podczas lekcji 

dzieci mogą zobaczyć, dotknąć i przymierzyć oryginalną rogatywkę, hełm, 

bagnet oraz wyposażenie żołnierskiego plecaka. Mają także okazję spróbować 

wojskowych sucharów. 

Świat bez prądu 

Forma: Prezentacja  

Czas trwania: ok. 35 min 

Lekcja dla dzieci w wieku 5-10 lat, maksymalnie 25 osób 

 

Wielka skrzynia kryje tajemnice codziennego życia z początku XX w. 

Jak radzono sobie z praniem, prasowaniem lub oświetleniem, skoro nie znano 

elektryczności i wielu współczesnych wynalazków? Dotykając, sprawdzając 

i próbując zastosowania dawnych przedmiotów codziennego użytku dzieci 

przenoszą się w świat swoich pradziadków. 
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 Jak działa Muzeum? 

Forma: prezentacja połączona z pracą 

własną uczniów 

Czas trwania: ok. 45 min. 

Lekcja dla dzieci w wieku 9-15 lat, 

maksymalnie 25 osób 

 

 

Podczas tych zajęć dzieci poznają 

zasady funkcjonowania Muzeum, sposobów 

gromadzenia eksponatów oraz ich 

katalogowania, aby samodzielnie dokonać 

charakterystyki muzealiów lub ich replik. W czasie zajęć uczniowie obcują z 

przedmiotami, poznają ich historię i znaczenie. Dzięki temu lepiej rozumieją 

znaczenie eksponatów i potrzebę ich ochrony. 

Stara klasa 

 

 

Forma: Prezentacja 

Czas trwania: ok. 30 min 

Lekcja dla dzieci i młodzieży w wieku 7-18 

lat, maksymalnie 25 osób.  

W dobie komputerów, internetu i tablic interaktywnych 

w pomieszczeniach lekcyjnych, „Stara klasa” przenosi nas w czasy, kiedy 

o takich luksusach można było tylko pomarzyć. Kiedyś szkolną codziennością 

były fartuszki, tabliczki i ręcznie wykonane gąbki u mniejszych dzieci, 

TABELA POMIARÓW 

Data Godzina 
Wilgotn

ość 
Temperat

ura 

06.03.20
14 

12.15 55 18,0 

   

   

   

   

Miejsce na pieczątkę Muzeum 
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kałamarze, stalówki i kleksy w zeszytach u starszych. Lekcja muzealna pokazuje 

jak wyglądała izba szkolna, czego uczyli się uczniowie, czym posługiwali się 

podczas zajęć. A także co groziło niepokornym uczniom, którzy nie słuchali 

swoich nauczycieli, a jakie zachowanie można było nazwać „chwalebnym”. 

(Prosimy o co najmniej 2-3 dniowy kontakt przed planowaną  lekcją 
w celu przygotowania sali) 

Polskie Symbole Narodowe 

Forma: Prezentacja (z możliwością dodatkowych zajęć warsztatowych) 

Czas trwania:  ok. 45 min. (+ 45 min. – część warsztatowa) 

Lekcja dla dzieci i  młodzieży w wieku 7-18 lat maksymalnie 25 osób. 

Lekcja patriotyczna przybliża dzieciom i młodzieży Polskie Symbole 

Narodowe. Poza podstawowymi informacjami dot. znaczenia kolorów naszej 

flagi czy różnicy między godłem a herbem lekcja porusza temat niewłaściwego 

obchodzenia się z naszymi symbolami np. pisaniem po flagach, składaniem flag 

w „kłębek”, trzymaniem rąk w kieszeniach podczas hymnu. Zwraca także uwagę 

na fakt wywieszania przed domami flag o niepoprawnym wzorze i tłumaczy, 

dlaczego nie powinniśmy ich używać. Ważną częścią lekcji jest również 

prezentacja  i nauka składania flagi. 

Lekcja i warsztaty różnią się w zależności od wieku młodych 

odbiorców. 

 

Rajd Szlakiem Miejsc Pamięci 

Forma: wycieczka 
Czas trwania: ok. 2-3 h zegarowe 



OFERTA EDUKACYJNA 

 

6 

 

Trasa: Solec Kujawski – Otorowo – Solec Kujawski (około 6 km) 

Lekcja dla młodzieży w wieku 13-18 lat, 

maksymalnie 25 osób 

Młodzież ma okazję odwiedzić miejsca pamięci 

związane z Powstaniem Wielkopolskim i okresem 

II wojny światowej w Solcu Kujawskim i Otorowie. 

Jest to cenna lekcja, która pozwala zetknąć się 

z historią miasta i poznać tragiczne losy jego 

mieszkańców. 

 

Rajd „Tu kiedyś było”  

Forma: wycieczka 
Czas trwania: ok. 60 min 

Lekcja dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych, maksymalnie 25 osób 

 

Podczas godzinnego wędrowania 

po ulicach naszego miasta, uczestnicy 

mogą poznać historię zabudowań znajdujących się w centrum Solca 

Kujawskiego.  Rajd „Tu kiedyś było” pozwala odpowiedzieć na pytanie, gdzie 

dawniej znajdowało się wiele budynków m.in. areszt, sanatorium, spichlerz 

czy rzeźnia miejska, z których część nie istnieje, a część pełni inne funkcje. 
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Spacer śladami Roberta Schillera 

Forma: wycieczka 
Czas trwania: ok. 60 min 

Lekcja dla młodzieży w wieku 10-18 lat, maksymalnie 

25 osób. 

Na przełomie XIX i XX w., w okresie wzmożonego 

rozwoju Solca, przedstawiciele Rodziny Schillerów 

pobudowali na terenie miasta wiele budynków użyteczności 

publicznej, domów mieszkalnych a także zabudowań 

gospodarczych. Uczestnicy spaceru mogą dowiedzieć się, ile ważnych obiektów 

na terenie naszego miasta zostało wybudowanych przez najwybitniejszego 

przedstawiciela rodziny – Roberta Schillera, mistrza budowlanego, który angażował 

się także w życie społeczne miasta, pełniąc przez cztery kadencje funkcję soleckiego 

radnego. 

 

QUEST – Odkrywamy Solec Kujawski 

Forma: wycieczka połączona z pracą własną uczniów 

Czas trwania: ok. 60 min. 

Lekcja dla dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat 

 

Gra edukacyjna „Quest”, czyli soleckie podchody miejskie, to ciekawa lekcja 

historii w myśl zasady: „nauka przez zabawę”. Zadaniem uczestników gry jest 

odnalezienie skarbu poprzez podążanie za wskazówkami zawartymi  

na mapie miasta i poprawne rozwiązanie szeregu zagadek dotyczących architektury 

Solca Kujawskiego. Twórcami gry są uczniowie klasy II c Gimnazjum Publicznego 

nr 2 w Solcu Kujawskim pracujący pod kierunkiem Jolanty Szubskiej oraz Marzenny 

Kuczkowskiej. „Quest” wydany został w ramach projektu CEO „MŁODY 

OBYWATEL”.   
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Quest Młodych Odkrywców 

Forma: wycieczka 
Czas trwania: ok. 60 min 

Lekcja dla młodzieży w wieku 10-18 lat, 

maksymalnie 25 osób. 

„Quest Odkrywamy Solec Kujawski” 

okazał się dla Was zbyt prosty? W takim razie zapraszamy do wzięcia udziału w 

„Queście Młodych Odkrywców”. Przyda się Wam dobra orientacja w terenie, 

znajomość soleckiej architektury oraz charakterystycznych miejsc w naszym mieście. 

Podążając z punktu do punktu będziecie musieli nieraz zwracać uwagę na szczegóły, 

które często bywają niezauważone. Tylko dzięki spostrzegawczości odnajdziecie 

odpowiednie miejsca i będziecie mogli odpowiedzieć na dwanaście pytań, które są z 

nimi związane. Czy okażecie się Młodymi Odkrywcami? 
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Dla szkół i przedszkoli z terenu gminy 

Solec Kujawski udział w zajęciach jest 

bezpłatny. 

Aktualny cennik mieści się na stronie Muzeum: 

http://www.muzeum.soleckujawski.pl/ 

lekcje-muzealne/ 

Zapisy na zajęcia są przyjmowane od poniedziałku do 

piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerem telefonu 

52 387 31 20 lub e-mailowo: muzeum@soleckujawski.pl 

Lekcje należy ustalać z minimum dwudniowym 

wyprzedzeniem.  

Obowiązkowe jest zawiadomienie 

 o rezygnacji z zajęć. 

W przypadku spóźnienia powyżej pół godziny lekcja może 

się nie odbyć. 

Dodatkowe informacje: 

 Na terenie Muzeum działa sklepik z pamiątkami. 

 Muzeum mieści się ok. 10 minut drogi od Dworca PKP, obok Muzeum znajduje się 

przystanek PKS. Szczegółowe rozkłady jazdy dostępne pod adresem:  

http://www.pks.bydgoszcz.pl, http://rozklad-pkp.pl/, http://www.frbus.pl ,  

 Wystawiamy potwierdzenia i rachunki, płatności za zajęcia można dokonać 

przelewem lub gotówką. 

 W Muzeum nie ma zakazu fotografowania. 

ZAPRASZAMY!!! 


