
AKTYWNA EDUKACJA

SZKOŁA PODSTAWOWA

LEKCJE HISTORII - HISTORIA ZAKLĘTA W MURACH 
ZAMKÓW
OK. 45 MIN.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

Uczniowie poznają następujące polskie legendy: o smoku wawelskim, o psie z Ogrodzieńca, o 
Czarnym Rycerzu z Będzina, o Diable Łańcuckim, o złocie Inków ukrytym w Niedzicy.

LEGENDY ZAMKÓW I PAŁACÓW

Zajęcia edukacyjne obejmują 
tematykę zawartą w podstawie 
programowej stanowiąc 
zarazem jej poszerzenie. 
 
Korzystając z naszej oferty 
mogą Państwo dostosować 
temat do potrzeb edukacyjnych 
swych wychowanków i 
zrealizować treści programowe 
w zakresie następujących 
bloków: edukacja 
wczesnoszkolna, przyroda, 
biologia, geografia, historia.
 
Zajęcia odbywają się z 
wykorzystaniem multimediów, 
eksponatów, modeli oraz w 
terenie.  Kładziemy nacisk na 
metody aktywizujące i 
uczenie się przez 
doświadczenie. Staramy się 
kształcić w oparciu o rzetelne i 
krytyczne podejście do 
informacji i ku takiemu 
podejściu. 
 
Staramy się także pokazywać 
naukę jako wyprawę w 
poszukiwaniu prawdy, a nie 
zbiór dogmatów podawanych 
do wierzenia.

Lekcje przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych odbywają się w odpowiednio 
wyposażonej sali (zbroje i broń od X do XX wieku; stroje, narzędzia tortur, mapy, 
tablice poglądowe) a także na terenie Polski w Miniaturze - ekspozycji obejmującej 
miniatury 48 zamków i pałaców (począwszy od zamków piastowskich, na pałacach z 
końca XIX w skończywszy) znajdujących się na obszarze dzisiejszej Polski. Modele 
wykonane zostały w skali 1:25 z dbałością o szczegóły; wydobyto najciekawsze 
elementy architektoniczne; przedstawiono wygląd obiektów z okresu ich świetności. 
         - w zajęciach uczestniczyć może do 50 osób,
         - ewaluacja odbywa się w oparciu o „Kartę pracy ucznia”,
         - tematyka zajęć jest zgodna z nowa podstawą programową.

Uczniowie zapoznają się z podstawowymi cechami rycerza; zdobywają wiedzę dotyczącą 
funkcji pełnionych przez zamki.

ZAMKI I RYCERZE W ŚREDNIOWIECZU

Uczniowie dowiedzą się kim są Słowianie; poznają najciekawsze opowieści o bóstwach i 
postaciach związanych z kulturą Słowiańską; uświadomią sobie różnicę między mitem, 
baśnią, legendą i podaniem.

DAWNI SŁOWIANIE: MITY, BAŚNIE, LEGENDY, PODANIA

Uczniowie określają podstawowe cechy następujących stylów architektonicznych: 
romańskiego, gotyckiego, renesansowego, barokowego, klasycystycznego; potrafią wskazać 
na przykładzie zamku lub pałacu adekwatny styl architektoniczny.

STYLE ARCHITEKTONICZNE ZAMKÓW I PAŁACÓW NA TERENIE POLSKI

KLASY IV - VIIII

Uczniowie poznają uzbrojenie rycerza i obyczaje rycerskie; potrafią omówić etapy stawania 
się rycerzem; wiedzą, jak powstawały zamki i jakie funkcje pełniły.

ZAMKI I RYCERZE W ŚREDNIOWIECZU. UZBROJENIE, OBYCZAJE 
RYCERSKIE, KODEKS RYCERSKI, TURNIEJE
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Uczniowie znają okoliczności powstania zakonu krzyżackiego oraz jego historię; potrafią omówić dzieje wojen i stosunków 
polsko-krzyżackich; rozumieją pojęcie sekularyzacji.

HISTORIA ZAKONU KRZYŻACKIEGO (OD XIII DO XVI WIEKU)

Uczeń potrafi omówić osiągnięcia Kazimierza Wielkiego i wymienić najsłynniejsze zamki wybudowane przez króla.

KRÓL, KTÓRY "ZASTAŁ POLSKĘ DREWNIANĄ, A ZOSTAWIŁ MUROWANĄ", CZYLI 
O ZAMKACH KAZIMIERZA WIELKIEGO I INNYCH JEGO OSIĄGNIĘCIACH

Uczniowie wiedzą czym był renesans oraz dlaczego wiek XVI nazywano „złotym wiekiem kultury polskiej”; potrafią 
wskazać cechy charakterystyczne renesansu w Polsce; wymieniają zabytki renesansowe na przykładzie zamków; znają 
osiągnięcia ostatnich Jagiellonów w dziedzinie kultury polityki i gospodarki.

ZŁOTY WIEK KULTURY POLSKIEJ. OSIĄGNIĘCIA ARCHITEKTURY I SZTUKI NA 
PRZYKŁADZIE WYBRANYCH ZAMKÓW

Uczniowie dowiedzą się czym są skamieniałości i jak powstają, uświadomią sobie na czym polega praca tropiciela 
śladów życia, a ponadto będą umieli wymienić nazwy znanych organizmów kopalnych.

W POSZUKIWANIU ŚLADÓW ŻYCIA NA ZIEMI

Uczniowie zapoznają się z pojęciem ewolucji i geologicznej skali czasu, zrozumieją pojęcie łańcucha pokarmowego oraz 
poznają najważniejsze grupy organizmów żyjących w morzach na przestrzeni milionów lat.

KADRY Z DZIEJÓW ZIEMI: MORZE SKARBÓW

Uczniowie potrafią scharakteryzować życie codzienne różnych grup społecznych w średniowieczu; znają elementy 
obronne zamków i porównują je z pałacami.

ŻYCIE CODZIENNE W ŚREDNIOWIECZNYM ZAMKU

Uczniowie dowiadują się kim są i skąd pochodzą Słowianie; poznają kulturę duchową Słowian ze szczególnym 
uwzględnieniem sfery religijnej; znają najważniejsze mity i bóstwa słowiańskie; uświadamiają sobie pozostałości wierzeń 
dawnych słowiańskich w kulturze ludowej.

WIERZENIA DAWNYCH SŁOWIAN

LEKCJE MUZEALNE  - JURAPARK
OK. 45 MIN.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych odbywają się w sali wyposażonej w różnorodne środki i pomoce 
dydaktyczne (istotna rolę odgrywają skamieniałości) oraz w salach „Muzeum Jurajskiego”. W zajęciach uczestniczyć 
może jednorazowo ok.30 osób.
Tematyka zajęć obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z dziejami życia na naszej planecie i jest w zgodzie z 
treściami zawartymi w podstawie programowej.

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA



Uczniowie zapoznają się z podstawowymi formami człowiekowatych, uświadomią sobie różnice między „człowiekiem 
myślącym”, a innymi ssakami naczelnymi, dowiedzą się skąd i kiedy „człowiek myślący” dotarł do Europy i jak opanował 
inne kontynenty oraz stworzył pierwsze cywilizacje.

SKĄD PRZYCHODZIMY: JAK CZŁOWIEK STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM

Wyprawa przez górną część Zwierzyńca sanowi doskonałą lekcję przyrody i geografii. 
Uczestnicy uczą się rozpoznawać zwierzęta żyjące na różnych kontynentach, z uwzględnieniem ich cech 
charakterystycznych.

ZGADNIJ SKĄD JESTEM ? - ZWIERZYNIEC (część górna) ok. 40 min.

Z zajęć terenowych skorzystać mogą zarówno przedszkolaki jak i uczniowie wszystkich typów szkół.  Zajęcia w terenie i 
związany z tym kontakt z przyrodą ożywioną i nieożywioną z pewnością zwiększą efektywność nauczania przedmiotów 
przyrodniczych.  
              - przewodnik dopasowuje przekazywane treści do wieku uczestników,
              - zajęcia terenowe realizowane są w ramach następujących atrakcji: Zwierzyniec, Sabatówka, Polska w  
                 Miniaturze.

Żydowski Jar w Bałtowie, to piękny wąwóz lessowy, w którym odkryte zostały skamieniałości wskazujące, że przed 
ok.160 milionami lat obszar ten był tętniącą życiem wyspą. Różne typy środowisk, które można napotkać podczas 
wędrówki oraz świadectwa paleontologiczne czynią z tego miejsca doskonałą bazę dla terenowych lekcji przyrody i 
geografii.
                     - grupa zajęciowa może liczyć do 50 osób.
                     - prowadzący dostosowuje prezentowane treści oraz sposób ich przekazu do wieku słuchaczy.

Uczniowie dowiedzą się, jak przed milionami lat doszło do powstania na tym terenie wyspy, kto ja zamieszkiwał i skąd o 
tym wiemy; zrozumieją, dlaczego tereny znajdujące się na obszarze dzisiejszej Polski pokrywał kiedyś lądolód i jaki jest 
związek między lodowcami, a wąwozami lessowymi; uświadomią sobie, kiedy pojawili się na tym obszarze ludzie i jak 
wyglądało ich życie.

ŻYDOWSKI JAR, OKNO NA PRADZIEJE ZIEMI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

KLASY IV - VIII

Uczniowie zdobywają podstawowe wiadomości o typach skamieniałości i skamieniałościach śladowych, zapoznają się z 
geologiczną skala czasu, zrozumieją podstawowe pojęcia oraz mechanizmy ewolucji biologicznej oraz poznają przełomowe 
okresy w dziejach życia i najbardziej charakterystyczne grupy organizmów.

KADRY Z DZIEJÓW ZIEMI: WIELKA EPOPEJA ŻYCIA NA NASZEJ PLANECIE

LEKCJA PLENEROWA W "ŻYDOWSKIM JARZE"
OK. 45 MIN.

ZAJĘCIA TERENOWE - REALIZOWANE W RAMACH ZWIEDZANIA ATRAKCJI
OK. 45 MIN.
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W okresie wiosenno-letnim nicią przewodnią zwiedzania Sabatówki są wierzenia i obrzędy słowiańskie. Przewodnicy 
przybliżają dzieciom i młodzieży świat dawnych Słowian i starają się pokazać jego pozostałości w kulturze współczesnej. 
Na znajdujących się w Sabatówce tablicach znajdują się informacje dotyczące prasłowiańskich bóstw i demonów.
Dzięki temu niezwykłym miejscu, w którym królują czarownice można przenieść się w czasie do świata dawnych Słowian. 
Przewodnik dostosowuje sposób przekazu do grupy wiekowej.

NAJWAŻNIEJSZE BÓSTWA DAWNYCH SŁOWIAN - SABATÓWKA ok. 30 min.

POLSKA W MINIATURZE - zwiedzanie z przewodnikiem ok. 20 - 25 min.

Polska w Miniaturze” to:
 
- obszar o powierzchni ok. 1 hektara uformowany na kształt Polski z zaznaczonymi głównymi rzekami i jeziorami, szlakami 
komunikacyjnymi,
- 48 miniatur zamków i pałaców stanowiących najciekawsze zabytki architektoniczne powstające na przestrzeni ponad 
600 lat, a znajdujące się obecnie w granicach Polski. 
- modele w skali 1:25 reprezentujące różnorodne style architektoniczne oraz wszystkie województwa.
 
Historia Polski w pigułce
 
Wędrówka pośród miniatur to wyprawa w głąb dziejów Polski, ubarwiona elementami historii sztuki i okraszona 
anegdotami wiążącymi się z życiem codziennym naszych bardziej i mniej odległych przodków.
Uczestnicy wyprawy dzięki opowieściom przewodników i informacjom umieszczonym na tablicach zostaną uzbrojeni w 
narzędzia pomagające zrozumieć przeszłość.
Przewodnik dostosowuje prezentowane treści oraz sposób ich przekazu do wieku słuchaczy.
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BAŁTOWSKI KOMPLEKS TURYSTYCZNY
27-423 Bałtów 8a
woj. świętokrzyskie
 
tel. 41 264 14 20, 41 264 14 21, 533 979 221
 
www.juraparkbaltow.pl
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