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Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty zajęć dla placówek
edukacyjnych. Przygotowaliśmy ją dla uczniów i uczennic w każdym
wieku – od przedszkola do szkoły ponadpodstawowej. Nasze zajęcia
zostały przygotowane przez zespół pasjonatów edukacji historycznej
i obywatelskiej oraz zaproszonych przez nas specjalistów. Prowadzą
je doświadczeni edukatorzy i specjalistki z różnych dziedzin edukacji
i kultury. Zapraszamy do przestrzeni wystawy stałej, do nowoczesnych sal edukacyjnych, a także do ogrodu historycznego. Proponujemy również korzystanie z naszej oferty zajęć online.
Najważniejszym celem naszych zajęć jest zainteresowanie uczniów
historią oraz pokazanie, jak przeszłość może inspirować obecnie do
działań na rzecz dobra wspólnego. Ważnym punktem odniesienia
jest dla nas postać Józefa Piłsudskiego i wartości wyznawane przez
niego oraz przez pokolenie twórców i twórczyń Niepodległej.
Poza przekazywaniem wiedzy zależy nam na kształtowaniu kompetencji i umiejętności kluczowych dla budowania społeczeństwa
obywatelskiego, takich jak: współpraca, komunikacja, umiejętność
dyskusji. Edukacja jest dla nas przede wszystkim spotkaniem, relacją i dialogiem, dlatego do naszych Gości mówimy bliskim im językiem, a tematykę zajęć i metody dydaktyczne dopasowujemy do
wieku i zainteresowań naszych odbiorców. Chcemy, aby nasze zajęcia
były ciekawe dla każdego – zamiast suchego wykładu proponujemy
zagadki i gry, działania twórcze i teatralne, debaty i dyskusje. Nie
unikamy trudnych tematów i ważnych pytań. Uwzględniamy przy
tym także zapisy podstawy programowej, tak aby zajęcia jak najlepiej
uzupełniały edukację szkolną.
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty,
Zespół Działu Edukacji
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
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Rodzaje zajęć edukacyjnych dla szkół i przedszkoli
w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
LEKCJE
NA WYSTAWIE

czas:

OPROWADZANIA
ANGAŻUJĄCE

czas:

2h

2h

Zajęcia nastawione przede
wszystkim na ciekawe,
angażujące poznawanie historii;
odbywają się częściowo na
wystawie stałej.
DLA KOGO:
przedszkole,
szkoła podstawowa,
szkoła ponadpodstawowa

czas:

WARSZTATY

Specjalne oprowadzania po
wystawie animowane przez
edukatora, z wykorzystaniem
narzędzi angażujących uczniów do
aktywnego poznawania wystawy.
DLA KOGO:
szkoła podstawowa
(klasy 4 - 8),
szkoła ponadpodstawowa

WARSZTATY SPECJALNE

2-3h
Zajęcia, których celem jest
przede wszystkim kształtowanie
kompetencji i umiejętności
w oparciu o wiedzę historyczną
i doświadczenie uczniów.
DLA KOGO:
szkoła podstawowa,
szkoła ponadpodstawowa

czas:

2h

czas:

2-3h

LEKCJE W OGRODZIE
Interdyscyplinarne zajęcia
w ogrodzie z historią, przyrodą
i edukacją artystyczną w tle.
DLA KOGO:
przedszkole,
szkoła podstawowa,
szkoła ponadpostawowa

Zajęcia specjalne
o charakterze artystycznym
lub szkoleniowym, prowadzone
przez edukatora i eksperta.
DLA KOGO:
szkoła podstawowa,
szkoła ponadpodstawowa

LEKCJE ONLINE
Specjalne zajęcia
realizowane za
pośrednictwem internetu.
DLA KOGO:
szkoła podstawowa,
szkoła ponadpodstawowa

czas:

1h
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Jak zarezerwować zajęcia?
LEKCJE NA WYSTAWIE
OPROWADZANIA ANGAŻUJĄCE
LEKCJE W OGRODZIE
WARSZTATY
WARSZTATY SPECJALNE

LEKCJE ONLINE

Zajęcia prowadzone są w siedzibie
Muzeum w Sulejówku.
Maksymalna liczba
uczestników zajęć: 30 osób.

Zajęcia zdalne prowadzone
są od poniedziałku do piątku
w godzinach 9:00–15:00.
Maksymalna liczba uczestników
zajęć: 30 osób.

Zajęcia można rezerwować
mailowo, pisząc na adres:
rezerwacje@muzeumpilsudski.pl
W mailu prosimy podać:
•	pełne dane szkoły (nazwa,
numer, pełen adres),
• klasę i liczbę uczniów,
• wybrany temat zajęć,
•	dni i godziny, w których grupa
może uczestniczyć w zajęciach,
•	kontakt mailowy i telefoniczny
do nauczyciela,
• dane nabywcy do faktury,
ze wskazaniem odbiorcy.

Lekcje można rezerwować
mailowo, pisząc na adres:
rezerwacje@muzeumpilsudski.pl
W mailu prosimy podać:
•	pełne dane szkoły (nazwa,
numer, pełen adres),
• klasę i liczbę uczniów,
• wybrany temat zajęć,
•	dni i godziny, w których grupa
może uczestniczyć w zajęciach,
•	kontakt mailowy i telefoniczny
do nauczyciela,
• dane nabywcy do faktury,
ze wskazaniem odbiorcy.

Potwierdzeniem rezerwacji jest jej opłacenie. Należy to zrobić w terminie
wskazanym w wiadomości mailowej. Dodatkowe informacje pod
nr telefonu: 22 77 88 000
Nauczyciel w osobnej wiadomości
otrzyma link do spotkania.

Aktualny cennik, godziny i regulamin zajęć dostępne są na stronie internetowej
pod adresem www.muzeumpilsudski.pl/edukacja

LEKCJE
NA WYSTAWIE

6

Lekcje na wystawie
fot. Piotr Litwic

Przedszkole

Imieniny Marszałka

Imieniny marszałka Józefa Piłsudskiego są pretekstem do rozmowy
o świętowaniu kiedyś i dziś, prezentach, spotkaniach z bliskimi
i towarzyszącej im radości. Dzięki temu przeszłość staje się bardziej konkretna, a przedszkolaki mają szansę zapamiętać nazwisko
Piłsudski i skojarzyć je z ważnymi wydarzeniami. Na tych zajęciach najmłodsi stykają się z historią wielozmysłowo – angażujemy
wzrok, dotyk, słuch.
Przedszkole

Kto ty jesteś?

Na zajęciach najmłodsi zdobędą podstawowe informacje o godle
i fladze naszego kraju. Wspólnie zastanawiamy się też nad pojęciem
ojczyzny – co oznacza dla dzieci, a co dla dorosłych. W trakcie zajęć
przedszkolaki odwiedzają wystawę stałą, gdzie szukają eksponatów
z symbolem orła i flagi.
Lekcja o symbolach i barwach narodowych została przygotowana
w oparciu o współczesną literaturę dla dzieci.

LEKCJE
NA WYSTAWIE
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fot. Piotr Litwic

Klasy 1-3

 d Ziuka do Józefa – komiksowa
O
opowieść o Józefie Piłsudskim

Wprowadzeniem do zajęć, w czasie których uczniowie poznają
historię życia Józefa Piłsudskiego, jest interaktywne opowiadanie wykorzystujące technikę teatru Kamishibai. Celem lekcji jest
przygotowanie przez uczniów komiksu o życiu Ziuka. By ułatwić
to zadanie, pokazujemy film instruktażowy – „Przepis na komiks”.
Klasy 1-3

Muzeum bez kapci

Co kryje w sobie nowoczesne muzeum? Czy ważniejsze są w nim
skomplikowane technologie, czy eksponaty? Czy może być miejscem zabawy? Na te i inne pytania szukamy odpowiedzi razem
z uczniami, poznając jednocześnie postać Józefa Piłsudskiego.
Uczniowie zastanawiają się także nad tym, jak mogłoby wyglądać
muzeum ich marzeń i tworzą własną mini wystawę.

LEKCJE
NA WYSTAWIE
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Klasy 1-3

Ojczyzna – nasz wspólny dom

Na zajęciach zastanawiamy się nad znaczeniem kilku ważnych i powszechnie używanych pojęć, takich jak: ojczyzna, patriotyzm, symbol narodowy. Przyglądając się wybranym eksponatom na wystawie
oraz zaglądając do współczesnych i dawnych książek dla dzieci, zastanawiamy się, co te pojęcia mogą oznaczać dla nas współcześnie,
a co oznaczały kiedyś. Przekonujemy się, że w ojczyźnie, wspólnym
domu, jest miejsce dla każdego, bo każdy jest ważny i potrzebny.

LEKCJE
NA WYSTAWIE
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fot. Piotr Litwic

Klasy 4-6

Ukryci bohaterowie i bohaterki

W panteonie bohaterów narodowych mamy wiele wybitnych Polek
i Polaków. W trakcie zajęć poznajemy tych, którzy żyli w czasach Józefa
Piłsudskiego, ale z różnych powodów nie przedostali się do kanonu
bohaterów, m.in. Bronisława Piłsudskiego – wybitnego etnografa czy
Aleksandrę Piłsudską – działaczkę niepodległościową. Dowiadujemy się także, kogo sam Marszałek uważał za bohatera narodowego.
Wspólnie zastanawiamy się, co to znaczy być bohaterem współcześnie.
Klasy 4-6

Świętujemy Niepodległą

Dlaczego dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym?
Co wydarzyło się tego dnia? Podczas zajęć opowiadamy o tym, jak
Polska odzyskiwała niepodległość, podkreślając wspólny wysiłek
Polek i Polaków dla jednego celu. Zastanawiamy się, dlaczego niepodległość jest ważna i jak dzisiaj możemy ją świętować. Na wystawie uczniowie widzą, jak wyglądały pierwsze dni wolności
i wspólnie szukają swojego sposobu na świętowanie Niepodległej.

LEKCJE
NA WYSTAWIE
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fot. Alicja Szulc

Klasy 7-8

Wizje w budowie

Po odzyskaniu niepodległości Polacy stanęli przed trudnym zadaniem stworzenia sprawnie działającego państwa z ziem, które przez
ponad 100 lat znajdowały się pod zaborami. Scalanie odradzającego
się państwa, m.in. przez ujednolicanie systemu administracyjnego
i prawnego, niwelowanie różnic w obszarze edukacji czy wzmacnianie poczucia jedności społecznej nie było prostym zadaniem.
W trakcie zajęć uczniowie, pracując w grupach, dowiadują się, jak
wyglądała integracja ziem Rzeczypospolitej. W tym celu udają się
na wystawę oraz analizują specjalnie wybrane materiały źródłowe
w postaci filmów dokumentalnych z epoki.
Klasy 7-8

Drogi do niepodległości

Jakie drogi obrali Polacy, którzy chcieli odzyskać niepodległość?
Z jakimi wyzwaniami musieli się zmierzyć? Podczas zajęć pokazujemy różne drogi Polaków do wolności. Ważnym punktem zajęć
jest poznanie depeszy notyfikującej powstanie państwa polskiego,

LEKCJE
NA WYSTAWIE
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która jest zapisem wizji Polski Józefa Piłsudskiego i jego najbliższych współpracowników. Jej treść przekazano, wykorzystując
radiostację. Uczniowie w czasie zajęć mają okazję nadać i odczytać
krótki komunikat za pomocą alfabetu Morse’a oraz pomyśleć o swoich marzeniach i wyobrażeniach przyszłej Polski.
Klasy 7-8

 ojny, plebiscyty i łamanie
W
szyfrów – jak walczono
o granice II RP?

Gdy w 1918 roku Polska odzyskiwała niepodległość, nie miała ani określonego terytorium, ani granic. Kolejne lata to czas
walki – zarówno zbrojnej, jak i politycznej i propagandowej, która
w efekcie doprowadziła do takiego kształtu granic II Rzeczypospolitej, jaki znamy z map. Na zajęciach uczniowie poznają historię
kształtowania się granic przedwojennej Polski, w tym historię wojny polsko-bolszewickiej, plebiscytów i powstań, a także bardziej
lub mniej znanych bohaterów tamtych wydarzeń, m.in. Naczelnego
Wodza Józefa Piłsudskiego czy kryptologa Jana Kowalewskiego.

LEKCJE
NA WYSTAWIE
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fot. Alicja Szulc

Szkoły
ponadpodstawowe

 rudne wybory
T
Józefa Piłsudskiego

W trakcie lekcji uczestnicy poznają najważniejsze dylematy,
przed którymi stawał młody Józef Piłsudski. Szukając argumentów za i przeciw, zastanawiają się, jak mogła potoczyć się
historia, gdyby przyszły Naczelnik Państwa podejmował inne
decyzje. Zwiedzając wystawę stałą, uczniowie poznają najtrudniejsze momenty w życiu bohatera i wybory, których dokonywał,
dotyczące zarówno kwestii politycznych, militarnych, jak i życia
prywatnego. Warsztaty są okazją do zastanowienia się nad rolą
jednostki w historii.

LEKCJE
NA WYSTAWIE

Szkoły
ponadpodstawowe
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 o skomplikowane…
T
Trudna historia
II Rzeczypospolitej

Historia II Rzeczypospolitej przeżywa dzisiaj renesans popularności – prezentuje się ją zwykle jako okres wielkiego optymizmu,
aktywności społecznej, ożywienia artystycznego i gospodarczego.
Czy jest to jednak cała prawda o tamtych czasach? W trakcie zajęć,
odwiedzając wystawę stałą i analizując teksty krytyczne ówczesnych społeczników i artystów, poznajemy zarówno blaski II Rzeczpospolitej, jak i jej cienie. Z analizy źródeł wyłania się złożony obraz
międzywojennej Polski.

OPROWADZANIA
ANGAŻUJĄCE
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Oprowadzania angażujące
fot. Alicja Szulc

Klasy 4-6

Historyk na tropie

Naukowiec czy detektyw? Na czym polega praca historyka? W czasie
lekcji przyglądamy się różnym rodzajom źródeł historycznych. Poszukując na wystawie stałej tropów związanych z Józefem Piłsudskim,
przekonamy się, jak wiele można dowiedzieć się z rodzinnych opowieści, skarbów zachowanych w muzeach, ale także dzięki nowoczesnym
technologiom. Po tych zajęciach pojęcia eksponat, genealogia, chronologia czy oś czasu nie będą już sprawiać uczniom żadnych trudności.
Klasy 4-6

Historia zamknięta w kufrze

Co znajdowało się w kufrze przywiezionym z Londynu do Polski
po 1989 roku przez córki Józefa Piłsudskiego – Wandę i Jadwigę? Historię
jego zawartości odkryjemy podczas wędrówki po wystawie stałej. Idąc
szlakiem pamiątek rodzinnych, które stały się eksponatami muzealnymi, uczniowie poznają historię Piłsudskich na tle ważnych wydarzeń
z historii Polski i świata. Uczestnicy współtworzą opowieść o Marszałku, wykorzystując do tego obiekty prezentowane na wystawie.

OPROWADZANIA
ANGAŻUJĄCE

Klasy 7-8
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Buntownik czy bohater?

Na czym polega bunt? Czy można buntować się w dobrej sprawie?
Jakie ryzyko jesteśmy gotowi podjąć, buntując się w imię ważnych
dla nas wartości? Na zajęciach szukamy odpowiedzi na te i inne
pytania, poznając wystawę stałą. Śledząc losy Józefa Piłsudskiego,
m.in. z okresu budowania Polskiej Partii Socjalistycznej, drukowania „Robotnika” i akcji pod Bezdanami, poznajemy sposoby działania ówczesnych konspiratorek i konspiratorów, którzy służyli
sprawie niepodległości Polski. Dowiadujemy się także, jak trudnych
wyborów musieli dokonywać.
Klasy 7-8

Historia kołem się toczy

W czasie spotkania uczestnicy zajęć poznają całą wystawę stałą.
Przygotowana do zajęć gra oparta jest na pracy zespołowej uczniów,
którzy, wykorzystując mapę i specjalne koło szyfrów, odszukują
wskazane w zadaniach obiekty i rozwiązują zagadki. Dzięki temu
mogą, w atrakcyjnej formie, prześledzić biografię Józefa Piłsudskiego.

Szkoły
ponadpodstawowe

J ózef Piłsudski: pamięć
– historia – dziedzictwo

Podczas zajęć zastanawiamy się nad życiem i dokonaniami Józefa
Piłsudskiego, a także nad tym, jak dzisiaj możemy opowiadać historię oraz po co jest nam ona potrzebna. Dostępne na wystawie
stałej fragmenty wypowiedzi Józefa Piłsudskiego pomagają nam
zdefiniować kluczowe pojęcia, takie jak historia, pamięć czy dziedzictwo. Na zakończenie tworzymy własne symbole czynu, niepodległości oraz patriotyzmu.
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WARSZTATY

Warsztaty
fot. Katarzyna Biernacka

Klasy 4-6

Barwy nieobojętne

Warsztaty, podczas których przybliżamy polskie symbole narodowe oraz zastanawiamy się, co dziś dla nas znaczą. W trakcie zajęć
odwiedzamy te miejsca na wystawie stałej, gdzie barwy narodowe
symbolicznie odnoszą się do szczególnych momentów w historii
Polski. Podejmujemy tematykę symboliki barw narodowych w innych kulturach. Sprawdzamy, jak na pytanie „Jaki znak twój?” odpowiadają współcześni artyści i jak rozumieją je dzieci.
Klasy 4-6

A ja widzę to tak...

Wizerunek Józefa Piłsudskiego znamy ze zdjęć, obrazów, grafik. Wielu
artystów przedstawiało zwycięskiego wodza, inspirując się symboliką obecną w sztuce od starożytności. Jak współcześnie odczytujemy
różne wizerunki Marszałka? Czy jego przedstawienia są nadal czytelne? W znalezieniu odpowiedzi na te i inne pytania pomogą materiały
ikonograficzne, zgromadzone na wystawie stałej. Podczas warsztatów
korzystamy także z metody ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ (pol. lego-logos) – techniki wzmacniającej umiejętności interpretacji, słuchania innych,

WARSZTATY
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dyskutowania oraz logicznego myślenia. Uczestnicy przedstawiają
swoją interpretację materiałów źródłowych za pomocą konstrukcji
z klocków. W grupie zastanawiamy się, co przedstawia każda z prac
oraz co autorzy poprzez swoje dzieła chcieli wyrazić.
ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ is © Jarosław M. Spychała, 2004 – All rigths reserved

Klasy 7-8

Jak Ty to widzisz?

Jak Józef Piłsudski był odbierany przez jemu współczesnych? Jak
on sam myślał o otaczającym go świecie? Jak współcześnie inter
pretujemy jego działalność, pracę oraz wizerunek? W odpowiedzi
na te i inne pytania pomogą materiały ikonograficzne i teksty
Marszałka, zgromadzone na wystawie stałej. Podczas warsztatów
korzystamy także z metody ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ (pol. lego-logos) – techniki wzmacniającej umiejętności interpretacji, słuchania innych,
dyskutowania oraz logicznego myślenia. Uczestnicy przedstawiają
swoją interpretację materiałów źródłowych za pomocą konstrukcji z klocków. W grupie zastanawiamy się, co przedstawia każda z prac oraz co autorzy poprzez swoje dzieła chcieli wyrazić.
ΛΕΓΩ-ΛΟΓΟΣ is © Jarosław M. Spychała, 2004 – All rigths reserve

Klasy 7-8

J ak się porozumieć pomimo
różnic? Warsztat o dobrej
komunikacji

Niepodległa Polska w 1918 roku była państwem pełnym kontrastów – obywatele z różnych zaborów, z inną mentalnością, przekonaniami politycznymi i zwyczajami, musieli się porozumieć
i ustalić kształt odrodzonego państwa. Ta historia jest dla nas okazją do szukania odpowiedzi na pytania: jak stworzyć coś wspólnie
pomimo różnic? Jak się komunikować i rozumieć nawzajem? Jak
okazywać szacunek innym? Na zajęciach uczniowie poznają historie ludzi sprzed 100 lat i łączą przeszłość z teraźniejszością.
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WARSZTATY

Klasy 7-8

Barwy nieobojętne

Odwiedzając wystawę stałą, sprawdzamy, jak flaga polska i jej
postrzeganie zmieniało się przez lata zaborów i w II Rzeczypospolitej. Dowiadujemy się, kiedy powstała i czy zawsze miała ten
sam odcień. Analizując dzieła sztuki współczesnej, odkrywamy,
jakie znaczenie mają te barwy dla artystów oraz dla nas. Podczas
warsztatów tworzymy wspólny kolaż, będący naszą współczesną
interpretacją barw nieobojętnych.
Szkoły
ponadpodstawowe

Każdy się liczy!

Wiele swoich osiągnięć II Rzeczpospolita zawdzięcza ogromnej energii społecznej: jej obywatele i obywatelki stowarzyszali się, aktywnie odbudowywali kraj i wspólnie szukali rozwiązań problemów.
Inspirując się historią, zapraszamy młodzież do działania na rzecz
wspólnoty z wykorzystaniem techniki Design Thinking. Uczniowie
zastanowią się, co mogliby zmienić lub poprawić w swojej najbliższej
okolicy, używając podstawowych narzędzi wspomnianej metody.
Szkoły
ponadpodstawowe

J ak się porozumieć
pomimo różnic? Warsztat
o dobrej komunikacji

Niepodległa Polska w 1918 roku była państwem pełnym kontrastów – obywatele z różnych zaborów, z inną mentalnością, przekonaniami politycznymi i zwyczajami, musieli się porozumieć
i ustalić kształt odrodzonego państwa. Ta historia jest dla nas okazją do szukania odpowiedzi na pytania: jak stworzyć coś wspólnie
pomimo różnic? Jak się komunikować i rozumieć nawzajem? Jak
okazywać szacunek innym? Na zajęciach uczniowie poznają historie ludzi sprzed 100 lat i łączą przeszłość z teraźniejszością.

WARSZTATY
SPECJALNE
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Warsztaty specjalne
Fot. Katarzyna Biernacka

Klasy 1-3

 ies i wilk, czyli
P
o niepodległości
dla najmłodszych

To interaktywne zajęcia, łączące elementy spektaklu lalkowego
z pedagogiką zabawy. W czasie spotkania przybliżamy pojęcie
niepodległości w sposób ciekawy i zrozumiały dla dzieci w wieku
wczesnoszkolnym. Zajęcia zostały przygotowane w formie „teatru
w walizce”. Uczniowie są czynnie zaangażowani w przebieg spektaklu oraz towarzyszących mu warsztatów. Pozwala im to poznać
nowe pojęcia nie tylko w sposób intelektualny, ale też „doświadczyć” ich fizycznie oraz emocjonalnie.
Program otrzymał wyróżnienie w Konkursie na Wydarzenie Muzealne
Roku Sybilla 2015 oraz pierwsze miejsce w kategorii „Edukacja”
w konkursie Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba w 2015 r.
Film o warsztatach:
https://www.youtube.com/watch?v=MOUZ2ttYVI4&t=1s

WARSZTATY
SPECJALNE
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Klasy 7-8
Szkoły
ponadpodstawowe

Wprowadzenie
do debatowania

Na czym polega dobra debata? Jak trzeba się do niej przygotować?
Czy debatowanie jest dla każdego? Na warsztatach uczniowie poznają odpowiedź na te i wiele innych pytań związanych z debatowaniem. Dowiadują się jak tworzyć argumenty, kontrargumenty
oraz jak występować publicznie. Biorą także udział w ćwiczeniach
debatanckich, opierających się na przykładach z życia codziennego
oraz odwołujących się do historii.
W trakcie zajęć uczniowie będą korzystać z przygotowanych przez
zespół Muzeum „Zeszytów do debat historycznych”.
Zeszyty do pobrania: https://muzeumpilsudski.pl/zeszyty-do-debat/

WARSZTATY
SPECJALNE

Nowe zajęcia w „Milusinie”
Zapraszamy grupy z klas 1-3 i przedszkoli na
warsztaty specjalne, które odbywają się w dworku
„Milusin” oraz ogrodzie historycznym wokół niego.
Klasy 1-3
Przedszkole


Z wizytą w „Milusinie”

W czasie warsztatów zwiedzimy wnętrze dworku „Milusin”, odkryjemy tajemnice domu rodziny państwa Piłsudskich i dowiemy
się, jak wyglądało w nim życie sto lat temu. Spojrzymy na dworek
okiem architekta i przeglądając archiwalne plany, spróbujemy na
nowo, według własnych wyobrażeń, zaprojektować przestrzeń
„Milusina”. Udamy się także na spacer do ogrodu i zastanowimy się,
czy pełnił tylko funkcję ozdobną. Przyjrzymy się pasiece, roślinom
rosnącym w warzywniku oraz uprawie morw. W części warsztatowej każdy z uczestników przygotuje własną sadzonkę, którą będzie
mógł zabrać do domu.

WARSZTATY
SPECJALNE

Warsztaty odbywają się w środy, czwartki
i piątki, w godzinach 9.15–11.15 i są prowadzone przez dwie edukatorki.
Maksymalna liczba uczestników zajęć łącznie z opiekunami to 30 osób.
Ze względów konserwatorskich wejście do
dworku odbywa się w dwóch grupach do
15 osób, dlatego prosimy o obecność dwóch
opiekunów grupy w czasie zajęć.
Aktualny cennik, regulamin zajęć oraz informacje na temat ich rezerwacji dostępne są
na stronie www.muzeumpilsudski/edukacja

LEKCJE
W OGRODZIE
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Lekcje w ogrodzie
fot. Alicja Szulc

Przedszkole

 zy kora jest zawsze
C
brązowa? Mali artyści
w „milusińskiej puszczy”

To nietypowa lekcja uważności i obserwacji w ogrodzie – poznajemy
historię ogrodu oraz przyglądamy się rosnącym w nim drzewom.
Próbujemy zerwać z opatrzonym schematem drzewa o brązowym,
grubym pniu. Uczestnicy przeprowadzają własne badania kolorów
pni, a katalogując je, próbują odpowiedzieć na pytanie: ile odcieni
może mieć kora drzewna i czy ów odcień przez cały dzień jest taki
sam? Przyglądamy się, jak pnie malowali i malują artyści. Warsztaty kończymy rysowaniem wybranego pnia drzewa rosnącego
w ogrodzie, skupiając się przede wszystkim na jego kolorze.

LEKCJE
W OGRODZIE
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fot. Alicja Szulc

Klasy 1-3

Zielnik z Sulejówka

Podczas zajęć dzieci poznają ogród przy dworku „Milusin”, zwany
„puszczą milusińską”. Spacerowi towarzyszą opowieści o pasiece,
grządkach warzywnych Aleksandry Piłsudskiej czy ulubionej
grze córek Józefa – krokiecie. Przyglądamy się również tym roślinom, które często umykają naszej uwadze, czyli chwastom. Zajęciom towarzyszą aktywności plastyczne, w czasie których każdy
z uczestników tworzy własną kartę zielnika z wykorzystaniem
znalezionych przez siebie roślin.

Klasy 1-3

Ogrodowe opowieści

Podczas zajęć uczestnicy, na podstawie specjalnych kart opowieści,
puszczają wodze fantazji i tworzą własne historie. Pojawiają się w nich
córki Piłsudskich – Jadwiga i Wanda, a towarzyszą im pszczoły z pasieki, ulubiona ławeczka Marszałka i oczko wodne, które zostało zasypane za czasów, gdy w dworku mieściło się przedszkole.

LEKCJE
W OGRODZIE
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fot. Mariusz Bodnar

Klasy 4-6

Krokiet, pszczoły i warzywnik

Podczas zajęć w ogrodzie dowiadujemy się, jak spędzali w nim czas
mieszkańcy „Milusina” – w co bawiły się córki Marszałka, w jakie
działania społeczne angażowała się jego żona Aleksandra. Poznajemy bliżej przestrzeń warzywnika i pasieki. Historie naszych
bohaterów i bohaterek zgłębiamy także dzięki nagraniom historii
mówionej. Stają się one punktem wyjścia do tworzenia własnych
opowieści na podstawie specjalnych kart. Uczniowie poznają zasady konstruowania wciągającej historii - jest to okazja do rozwinięcia kompetencji narracyjnych.

LEKCJE
W OGRODZIE
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fot. Mariusz Bodnar

Klasy 7-8

Opowieści z Milusina

Spacer po ogrodzie historycznym wokół dworku „Milusin” staje
się pretekstem do poznania bliżej jego mieszkańców: Marszałka,
jego żony Aleksandry oraz córek – Wandy i Jadwigi. Dowiadujemy
się między innymi, co mają wspólnego morwy z aktywizowaniem
zawodowym kobiet i jaka w tym była rola Aleksandry Piłsudskiej
i sąsiadki Piłsudskich – Zofii Moraczewskiej. W drugiej części zajęć
to uczestnicy przejmują rolę opowiadaczy i za pomocą specjalnych
kart opowieści snują własne historie z poznanymi bohaterami
i bohaterkami w tle.

LEKCJE ONLINE
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Lekcje online
Klasy 1-3

Nasza klasa i niepodległość

Co wydarzyło się w listopadzie 1918 roku? Kto przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości? Dlaczego dzień 11 listopada
jest świętem narodowym? Na zajęciach rozmawiamy o rocznicy
tego wyjątkowego dnia oraz o różnych formach świętowania. Dowiadujemy się, gdzie można umieszczać flagę, a także skąd wzięła
się tradycja przypinania kokardy narodowej na ubraniach. Interaktywne zadania online pomagają usystematyzować wiedzę uczniów
o Narodowym Święcie Niepodległości.
Warsztat inspirowany książką Zofii Staneckiej „Nasza paczka i niepodległość.
O sześciu polskich świętach”.

Klasy 1-3

Mieszkańcy spod Jedenastki

Na zajęciach oglądamy film animowany o przyjaźni trójki bohaterów: Elzy, Aniceta i Tadzika. Dowiadujemy się, dlaczego ta opowieść
nie jest zwykłą bajką, a podczas wspólnych działań warsztatowych
sprawdzamy, jaki związek mają losy mieszkańców spod Jedenastki
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LEKCJE ONLINE

z historią Polski. Zabawy edukacyjne pomagają nam zrozumieć,
dlaczego wolność jest tak ważna dla każdego oraz że dzięki wspólnym działaniom można przenosić góry.
Zajęcia powstały w oparciu o stronę: http://mieszkancyspod11.pl/.

Klasy 1-3

Z Wojskiem Polskim
za pan brat!

W trakcie zajęć uczniowie dowiadują się, dlaczego obchodzimy
Święto Wojska Polskiego, jaka rocznica jest związana z tym dniem
i czemu istnienie Wojska Polskiego jest tak ważne dla naszego kraju.
Seria ćwiczeń i zagadek interaktywnych pozwala poznać historię
związaną z dniem 15 sierpnia oraz dowiedzieć się, jakie zadania
stoją przed żołnierzami w czasie wojny i w czasie pokoju.
Warsztat inspirowany książką Zofii Staneckiej „Nasza paczka i niepodległość.
O sześciu polskich świętach”.

LEKCJE ONLINE
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aniu niepodległego
a polskiego.

Rys. Daniel de Latour

Klasy 4-6

Flagi, pieśni, defilady…
O świętowaniu 11 listopada

Czym jest niepodległość? Czy to słowo jest dziś dla nas ważne? Temat
Narodowego Święta Niepodległości staje się pretekstem do przypomnienia
ważnych wydarzeń z polskiej historii. Dowiadujemy się,
Orędzie Józefa Piłsudskiego
do narodu o objęciu przez
Pierwsze obchody
jak
świętowali
niepodległość
przodkowie oraz jak wielkim
niego najwyższej władzy
rocznicynasi
odzyskania
11 listopada staje się
w Polsce jako Tymczasowy
Uchwalenie
Ostateczne
niepodległości.
oficjalnie Narodowym
Naczelnik Państwa aż do
Konstytucji
ustalenie po
granic latach
Wręczeniebyła
buławy odbudowa
wyzwaniem
dla całego narodu
państwa
Świętem Niepodległości
czasu wybrania Sejmu
Rzeczypospolitej
niepodległej
marszałkowskiej
oraz dniem wolnym
Wojna Polski
Ustawodawczego. Trochę
Polskiej, tak
zwanej
Polski.
Józefowi
od szkoły i pracy.
z bolszewicką
zaborów.
na przekórPiłsudskiemu.
tytułowi zajęć,
zastanawiamy
się, czy
marcowej.
Rosją.
rzeczywiście uroczystości oficjalne to jedyny sposób uczczenia tego
dnia. Wspólnie planujemy, jak świętować 11 listopada.
Klasy 4-6

 istoryk na tropie
H
– z wizytą u rodziny Piłsudskich

Naukowiec czy detektyw? Na czym tak naprawdę polega praca
historyka? Czy ogranicza się ona wyłącznie do lektury starych
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dokumentów? W czasie zajęć przyglądamy się różnym rodzajom
źródeł historycznych. Poszukując tropów związanych z historią
rodziny Piłsudskich, przekonujemy się, jak wiele można się nauczyć
z rodzinnych opowieści i skarbów zachowanych w muzeach.
Klasy 4-6

Legenda Legionów

Na zajęciach zgłębiamy fenomen Legionów Polskich. Dzięki różnorodnym aktywnościom dzieci dowiadują się, jak różni ludzie
tworzyli tę formację wojskową, czym była i jakie znaczenie miała
sztuka okopowa, a także co wspólnego z wojskiem ma klub sportowy Legia Warszawa.
Zajęcia przygotowane zostały w oparciu o portal: https://zolnierze-niepodleglosci.pl/

Klasy 4-6

Od Ziuka do Józefa
– komiksowa opowieść
o Józefie Piłsudskim

Co to jest komiks historyczny? Jakich błędów należy unikać przy
tworzeniu komiksów? W jaki sposób zaprojektować planszę komiksową, tak aby była czytelna dla odbiorcy? W czasie zajęć szukamy
odpowiedzi na te i inne pytania oraz przyglądamy się pracy twórcy
komiksu historycznego. Poznajemy także historię małego Ziuka,
który wyrósł na jednego z najważniejszych polskich bohaterów.

LEKCJE ONLINE

Klasy 7-8
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Spotkanie z „bostonką”

Podróż w zakamarki konspiracyjnej taktyki Józefa Piłsudskiego oraz jego towarzyszek i towarzyszy, dla których walka słowem – w tym drukowanie i powielanie „bibuły” – była ważną
częścią boju o wolność Polski. Spotkanie z „bostonką” – maszyną
drukarską – to nie tylko spotkanie z wyjątkowym obiektem. To jednocześnie podróż w zakamarki konspiracyjnej taktyki działaczy
Polskiej Partii Socjalistycznej.
Klasy 7-8

Niech żyje Niepodległa!
O świętowaniu 11 listopada

Czym jest niepodległość? Jak rozumiemy dziś to słowo? Jak świętowano jej odzyskanie 100 lat temu, a jak robimy to współcześnie? Podczas zajęć uczniowie utrwalają i pogłębiają wiedzę o wydarzeniach
towarzyszących odrodzeniu państwa polskiego w 1918 roku. Planują
i opracowują także własne pomysły na uczczenie Narodowego Święta
Niepodległości.
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Klasy 7-8

Wojna w obrazach

Plakat, zdjęcie, rzeźba – podczas zajęć przyglądamy się, jak poprzez
sztukę komentowano i upamiętniano wojnę Polski z bolszewicką
Rosją. Uczniowie dowiadują się, jak można było wykorzystywać
dzieła plastyczne do realizowania celów propagandowych w czasie
wojny oraz jak pokazywano ten konflikt w fotografii i w malarstwie. Sprawdzamy, na ile te obrazy odpowiadają naszym wyobrażeniom i wiedzy o wydarzeniach sprzed 100 lat. Rozmawiamy
o roli artysty w trudnych czasach i o tym, czym jest propaganda
i jak ją rozpoznawać.
Klasy 7-8

Rok 1920: opowieści
muzealnych eksponatów

Mundur sanitariuszki, buława, siodło, znaczki kwestarskie… Poprzez eksponaty z muzealnej wystawy uczniowie poznają historię
wojny polsko-bolszewickiej, definiują rolę wojska i Wodza Naczelnego, sprawdzają, jak wyglądało wówczas życie codzienne i zastanawiają się, czy każdy w czasie tej wojny mógł walczyć z bronią
w ręku. Mówiąc o wydarzeniach z 1920 roku, które zdecydowały
o historii Polski i Europy, staramy się przywrócić pamięć o bohaterkach i bohaterach tamtych dni.

LEKCJE ONLINE

Szkoły
ponadpodstawowe
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 alka słowem
W
– od konspiratorów
z PPS-u do „Solidarności”

Druki zrewolucjonizowały świat, a słowo pisane od wieków
wspierało rewolucje i wielkie historyczne zmiany. Wiedział o tym
Józef Piłsudski, który pod pseudonimem „Wiktor”, wraz z innymi
działaczami Polskiej Partii Socjalistycznej, założył tajną drukarnię. „Bibuła” miała obudzić społeczeństwo do walki o zmianę
warunków pracy i o niepodległość kraju. Niecałe sto lat później
Polacy po strajkach robotników stworzyli antykomunistyczne
organizacje i zaczęli zakładać kolejne konspiracyjne drukarnie.
Uczestnicy zajęć dowiadują się, co wspólnego miał Józef Piłsudski
z podziemiem antykomunistycznym, a dzięki eksponatom z wystawy i materiałom źródłowym poznają historię tajnych drukarni
na ziemiach polskich.

Szkoły
ponadpodstawowe

 ojna 1920 roku:
W
pamięć i zapomnienie

Podczas zajęć uczniowie z pomocą przedmiotów z epoki poznają
losy Polek i Polaków oraz miejsc związanych z wojną 1920 roku.
Próbują zrekonstruować, jak te same wydarzenia mogły wyglądać
z perspektywy Naczelnego Wodza, szeregowego żołnierza na froncie, lekarki czy matki zostającej w domu z dziećmi. Zastanawiają
się także, czy w polskim społeczeństwie wciąż pamięta się o tamtej
wojnie i dlaczego świadomość własnej historii jest tak ważna dla
państw i narodów.
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Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
jest współprowadzone przez Fundację Rodziny
Józefa Piłsudskiego oraz Ministerstwo Kultury,
Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Dojazd:
• pociągami do stacji SULEJÓWEK: SKM linii S2 (II strefa)
oraz Kolejami Mazowieckimi,
• autobusem linii 173 z warszawskiego Dworca
Wschodniego do przystanku ALEJA PIŁSUDSKIEGO,
• samochodem: parking u zbiegu alei Piłsudskiego
i ul. J. Matejki.
KONTAKT:
Dział Obsługi Odwiedzających:
Tel. 22 77 88 000
info@muzeumpilsudski.pl
rezerwacje@muzeumpilsudski.pl
Dział Edukacji
Tel. 22 77 880 35
edukacja@muzeumpilsudski.pl
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Aleja Piłsudskiego 29, 05-070 Sulejówek
www.muzeumpilsudski.pl

