
Rezerwacja:
Rezerwacji lekcji muzealnych oraz warsztatów można dokonać 

telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście 

w poszczególnych oddziałach Muzeum 

Opłaty:

Koszt lekcji muzealnej to 50 zł za 1 grupę
(grupa powinna liczyć maksymalnie 25 osób)

Koszt warsztatów muzealnych to 10 zł za osobę
(ilość uczestników nie powinna być większa niż 30 osób)

www.muzeumciechanow.pl
Sprawdź nasze aktualne promocje na:

Przedszkole

Szkoła podstawowa

Gimnazjum

Szkoła 
ponadgimnazjalna

Dodatkowo oferujemy lekcje w oparciu o wystawy planszowe:

Maria Skłodowska Curie

Maria Dąbrowska 

1920 – Mazowsze Północne w obronie niepodległości

Karty z dziejów Ciechanowa 1939 – 1945 r.

„Biało – Czerwona” na co dzień i od święta

Znaki Państwa Polskiego – herb, hymn, godło

Wszystko co nasze... 100 lat harcerstwa 

Muzeum

Szkole

Zapraszamy do udziału w lekcjach 

muzealnych towarzyszących wystawom 

czasowym prezentowanym w Muzeum

Zachęcamy również do zgłaszania zamówień na wykłady 

z etnografii, historii, archeologii oraz sztuki. Zajęcia prowadzone 

będą przez cenionych pracowników merytorycznych- kierowników 

poszczególnych działów naszego Muzeum. 

Spotkania te będą znakomitym uzupełnieniem 

i wzbogaceniem programów nauczania prowadzonego w szkołach.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z działem naukowo-

oświatowym Muzeum.

Proponujemy zorganizowanie Warsztatów Urodzinowych 

oraz przyjęcia dla waszego dziecka.  

Więcej informacji  w recepcji Zamku lub w budynku 

ekspozycyjnym w Ciechanowie

Urodziny w Muzeum

Szukasz pomysłu na prezent dla swojego dziecka?
Chcesz by spędziło urodziny w niebanalny sposób?

Warsztaty BOŻONARODZENIOWE

i WIELKANOCNE w Muzeum

Celem warsztatów jest przybliżenie 

uczestnikom tradycji świątecznych. 

W trakcie zajęć zaprezentujemy filmy 

etnograficzne, wprowadzimy 

w tematykę obrzędowości, regionalizmu 

a na zakończenie dzieci przygotują jedną 

z ozdób świątecznych.  

10 
zł/osoba

Zapewniamy materiały 

plastyczne w cenie biletu.



Zamek Książąt Mazowieckich 
w Ciechanowie

Budynek ekspozycyjny 
w Ciechanowie

Muzeum Pozytywizmu 
wraz z kompleksem dworkowo-parkowym 
w Gołotczyźnie

DZIEJE ZAMKU NA PODSTAWIE LEGEND
Podczas lekcji muzealnej najmłodsi uczniowie zapoznają  
się z legendami zamkowymi,  oraz poznają znaczenie pojęć : 
legenda i źródło historyczne.      
W programie: Spacer po zamkowych basztach, odszukiwanie artefaktów 
, które posłużą do zobrazowania poznanych legend.
Czas trwania: 45-60 minut

HISTORIA PRASTAREGO GRODZISKA 
- WYBRANE INFORMACJE

Podczas lekcji muzealnej chcemy przedstawić początki istnienia  
miasta Ciechanów oraz tutejszego zamku w wiekach średnich.      
W programie: Za pomocą slajdów  uczniowie  zapoznają się z  
wybranymi  sylwetkami  książąt mazowieckich,  ich dokonaniami 
politycznymi  oraz działaniami na rzecz naszego miasta.
Czas trwania: 45 minut

ŻYCIE CODZIENNE 
W ŚREDNIOWIECZNYM GRODZIE

Ideą tej lekcji muzealnej jest uzmysłowienie uczniom jak 
wyglądało codzienne życie w zamku, jak żyli oraz  czym się 
trudnili jego mieszkańcy.     
W programie: Uczniowie podczas tej lekcji zapoznają się  z 
powszechnymi zawodami wykonywanymi w średniowieczu takimi jak  
bednarz, rymarz. płatnerz… itp.   
Czas trwania: 45 minut

ZAMEK JAKO ZABYTEK ŚREDNIOWIECZNEJ 
SZTUKI FORTYFIKACYJNEJ

Celem lekcji  jest uzmysłowienie uczniom, że zamki 
średniowieczne to nie tylko zabytki kultury, ale przede wszystkim 
fortyfikacje obronne dające mieszkańcom schronienie, jak 
również możliwość obrony przed nieprzyjacielem.     
W programie: Na przykładzie ciechanowskiego zamku chcemy również  
szerzej omówić wszystkie funkcje, które zamek spełniał,  gdyż było to 
miejsce  lokalnej władzy, ośrodek kultury, a także miejsce kultu 
religijnego.

MAŁY MUZEALNIK
Czym zajmuje się muzeum? Co to jest wystawa i eksponat? 
Kim jest muzealnik? Na te oraz inne pytania znajdziecie 
odpowiedź na naszej lekcji.     
W programie: Przygotujemy i wypełnimy karty eksponatów.
Czas trwania: 45-60 minut

CIECHANÓW NA STAREJ FOTOGRAFII 
Zapoznamy uczestników z historią miasta Ciechanów.
W programie: Wirtualna wycieczka po Ciechanowie z przełomu XIX i XX 
wieku
Czas trwania: 60 minut

DAWNE RZEMIOSŁO WSI MAZOWIECKIEJ 
W MINIATURZE 

Poznaj zanikające zawody, zobacz sprzęty rolnicze których już 
dziś się nie używa.    
W programie: Zwiedzanie ekspozycji „Dawne rzemiosło wsi mazowieckiej 
w miniaturze” wykonanej przez ciechanowianina Kazimierza 
Bobińskiego.

Z KUFERKA PRABABCI 
Celem prowadzonej przez Muzeum lekcji jest zapoznanie 
uczestników zajęć z ponadczasową wartością przedmiotów 
oraz wzbudzenie w dzieciach refleksji nad znaczeniem i rolą 
pamiątek rodzinnych.

W programie: Krótki wykład na temat katalogowania eksponatów oraz ich 
przechowywania. Praca z eksponatem, każdy uczestnik lekcji będzie miał 
możliwość poznać eksponat swoimi zmysłami.
Czas trwania: 60 minut

GMINA ŻYDOWSKA W CIECHANOWIE 
– HISTORIA I TRADYCJE ŻYDOWSKIE

Poznaj historię społeczności żydowskiej w Ciechanowie, 
zwyczaje i święta żydowskie. Spójrz na nasze miasto przez 
pryzmat Gminy żydowskiej w Ciechanowie.

W programie: Zwiedzanie stałej wystawy „Utracony świat. Ślady rodzin 
żydowskich w Ciechanowie do 1942 roku.
Czas trwania: 60 minut

ALEKSANDER ŚWIĘTOCHOWSKI I JEGO SZKOŁY
Poznamy historię Aleksandra Świętochowskiego 
- najwybitniejszego polskiego pozytywisty, dowiemy się o jego 
działalności społecznej, literackiej i wątkach z życia prywatnego.      
W programie: Projekcja filmu ze wspomnieniami żony oraz zwiedzanie 
ekspozycji związanej z Aleksandrem Świętochowskim.
Czas trwania: 75-90 minut

STRÓJ SZLACHECKI I JEGO ELEMENTY
Strój szlachecki - co to takiego, z czego się składa, jak 
wyglądają poszczególne elementy oraz co je wyróżnia na tle 
dzisiejszych strojów. 

W programie: Zwiedzanie ekspozycji w dworku Aleksandry Bąkowskiej, 
pokazy strojów szlacheckich oraz przykłady ich zastosowań.
Czas trwania: 45-60 minut

WARSZTATY PLASTYCZNE
PLENER MALARSKI

Zajęcia polegają na wykonaniu przez uczestników szkiców 
natury, wnętrz dworkowych, różnymi technikami malarskimi. 
Muzeum zapewnia materiały potrzebne do wykonania prac. 
W ramach oferty istnieje możliwość  zorganizowania 
bezpłatnego ogniska dla uczestników warsztatów.    
Czas trwania: 120 minut plus czas na ewentualne ognisko

BATIK CZYLI NAJSTARSZA 
METODA BARWIENIA TKANIN

Uczestnicy zajęć zapoznają się z techniką oraz sposobem 
barwienia tkanin przy pomocy naturalnego wosku pszczelego. 
Muzeum zapewnia materiały potrzebne do wykonania prac. W 
ramach oferty istnieje możliwość  zorganizowania bezpłatnego 
ogniska dla uczestników warsztatów.   
Czas trwania: 120 minut plus czas na ewentualne ognisko

przedszkole, szkoła podstawowa I-III

szkoła podstawowa IV-VI

gimnazjum

szkoła ponadgimnazjalnaL
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