
AKTYWNA EDUKACJA

SZKOŁA ŚREDNIA

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

Uczniowie poznają obyczaje rycerskie, kodeks rycerski i uzbrojenie rycerza ; potrafią omówić 
etapy stawania się rycerzem; wiedzą jak powstawały zamki i jakie funkcje posiadały; znają 
elementy obronne zamków.

JAK POWSTAWAŁ ZAMEK? ŻYCIE CODZIENNE I FUNKCJONOWANIE 
ŚREDNIOWIECZNEGO ZAMKU

Zajęcia edukacyjne obejmują 
tematykę zawartą w 
podstawie programowej 
stanowiąc zarazem jej 
rozszerzenie. 
 
Korzystając z naszej oferty 
mogą Państwo dostosować 
temat do potrzeb edukacyjnych 
swych wychowanków i 
zrealizować treści programowe 
w zakresie następujących 
bloków: biologia, geografia, 
historia, historia sztuki.
 
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 poznają dzieje zakonu krzyżackiego (od powstania w XII w. do  czasu 
sprowadzenia na ziemie polskie); omawiają stosunki polsko-krzyżackie w latach 1226-1525; 
potrafią wskazać cechy zamków krzyżackich; znają historię wybranych zamków krzyżackich.

DZIEJE ZAKONU KRZYŻACKIEGO I ZAMKÓW KRZYŻACKICH

Uczniowie poznają dzieje zakonu krzyżackiego (od powstania w XII w. do  czasu 
sprowadzenia na ziemie polskie); omawiają stosunki polsko-krzyżackie w latach 1226-1525; 
potrafią wskazać cechy zamków krzyżackich; znają historię wybranych zamków krzyżackich.

SZLAKIEM ZAMKÓW KAZIMIERZA WIELKIEGO I INNYCH OSIĄGNIĘĆ 
KRÓLA

Uczniowie poznają dzieje zakonu krzyżackiego (od powstania w XII w. do  czasu 
sprowadzenia na ziemie polskie); omawiają stosunki polsko-krzyżackie w latach 1226-1525; 
potrafią wskazać cechy zamków krzyżackich; znają historię wybranych zamków krzyżackich.

STYLE ARCHITEKTONICZNE ZAMKÓW I PAŁACÓW NA TERENIE POLSKI

Uczniowie poznają dzieje zakonu krzyżackiego (od powstania w XII w. do  czasu 
sprowadzenia na ziemie polskie); omawiają stosunki polsko-krzyżackie w latach 1226-1525; 
potrafią wskazać cechy zamków krzyżackich; znają historię wybranych zamków krzyżackich.

OD UNII DO UNII. STOSUNKI POLSKO - LITEWSKIE OD 1385 DO 1569 ROKU
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Uczniowie znają przyczyny, przebieg i skutki potopu szwedzkiego; potrafią omówić wkład w zwycięstwo nad Szwecją takich 
osób jak: Stefan Czarniecki, o. Augustyn Kordecki, król Jan Kazimierz; wymieniają negatywne skutki wojen ze Szwecją w XVII 
wieku.

POTOP SZWEDZKI I OBRONA JASNEJ GÓRY

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

ZAMKI I PAŁACE POLSKICH RODÓW MAGNACKICH

Uczniowie uświadomią sobie przebieg ewolucji człowiekowatych (hominidów) i kłopoty z ustaleniem jej przebiegu oraz 
zapoznają się z podstawowymi rodzajami i gatunkami człowiekowatych.

ANTROPOGENEZA - WHO IS WHO?

Uczniowie zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu paleontologii, zrozumieją podstawowe pojęcia oraz 
mechanizmy ewolucji biologicznej, spojrzą na wymierania na naszej planecie z perspektywy ewolucyjnej oraz zrozumieją 
związki między wymieraniami a katastrofami oraz poznają tzw. Wielkie Wymierania i ich przyczyny.

KADRY Z DZIEJÓW ZIEMI: EWOLUCJA I WYMIERANIA

MULTIMEDIALNE SPOTKANIA Z NAUKĄ  - JURAPARK
OK. 45 MIN.

Zajęcia przeznaczone dla uczniów szkół średnich 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.

LEKCJA PLENEROWA  ŻYDOWSKIM JARZE
OK. 45 MIN.

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.
  
Uczniowie dowiedzą się jaki był układ kontynentów 160 mln lat temu i co z tego wynikało; uświadomią sobie, skąd się 
wzięły i z czego są zbudowane otaczające ich w Bałtowie skały; czym była tzw. Wyspa Liszkowskiego i skąd wiemy o jej 
istnieniu; uzyskają wiedzę o zlodowaceniach  na tym obszarze oraz w jaki sposób miejsce w którym się znajdujemy 
uzyskało obecną formę.

HISTORIA JURAJSKIEJ WYSPY I SCHYŁKU EPOKI LODOWCOWEJ ZAPISANA W ŻYDOWSKIM 
JARZE



Uczestnicy opanowują elementy ekologii i uświadamiają sobie potrzebę
ochrony bioróżnorodności.

ADAPTACJA ZWIERZĄT ROŚLINOŻERNYCH DO RÓŻNYCH ŚRODOWISK
ZWIERZYNIEC (część górna) ok. 40 min.

Zajęcia w terenie i związany z tym kontakt z przyroda 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 Polska w Miniaturze.
 

ZAJĘCIA TERENOWE - REALIZOWANE W RAMACH ZWIEDZANIA ATRAKCJI
OK. 45 MIN.
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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.

BAŁTOWSKI KOMPLEKS TURYSTYCZNY
27-423 Bałtów 8a
woj. świętokrzyskie
 
tel. 41 264 14 20, 41 264 14 21, 533 979 221
 
www.juraparkbaltow.pl
rezerwacja.baltow@jurapark.pl
 


