
Piątek   09.04.2021 

Temat tygodnia: Z kulturą za pan brat. 

Temat dnia: W muzeum. 

 

Dzień dobry! 

Witam się z Wami w ostatni dzień tematyki o kulturze. Po tym tygodniu już 

wiecie co to znaczy zachowywać się kulturalnie; jak jest w kinie i w teatrze. Dziś kolej 

na muzeum, ale zanim zaproszę Was do niego czas się rozruszać. Siedzicie już 

drugi tydzień w domu wykonując  zadania przesyłane przeze mnie, więc trzeba 

trochę zadbać o siebie. Poćwiczcie proszę razem z Panią i chłopcem.  

https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM 

 

1. Na początek wyjaśnijmy sobie co to jest muzeum. Obejrzcie film pt. 

 „Co to jest muzeum?” 

https://www.youtube.com/watch?v=wtkLQgjVXCs 

  

Teraz już wiecie co to jest muzeum, co to jest skansen i jakie mogą być 

muzea. 

W muzeach możecie oglądać różne eksponaty w zależności od tematu 

wystawy. Mogą to być obrazy, rzeźby, kamienie, lalki, ubrania, kości zwierząt, 

samochody i wiele, wiele innych. Tak naprawdę eksponatem może być 

wszystko. W każdym muzeum są gromadzone i prezentowane inne 

przedmioty.  

Eksponat czyli przedmiot pokazywany w muzeum.  

Wystawa- czyli miejsce w muzeum, gdzie są pokazywane eksponaty dla 

zwiedzających. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ufXXXnQ1hiM
https://www.youtube.com/watch?v=wtkLQgjVXCs


EKSPONATY w muzeach: 

 

Rzeźba- mitologicznej Diany 

 

Obraz J. Malczewskiego- Lekcja historii  

 



Inne : 









 

 

Jak myślicie Elfy- dlaczego gromadzimy różne rzeczy i pokazujemy je na 

wystawach w muzeach?   

Jestem pewna, że odpowiedzieliście, że robimy to po to, żeby zdobyć wiedzę 

o przeszłości, o historii.  

 

 

2. Zapraszam Was do muzeum. Niestety nie możemy pójść tam i zwiedzić go jak 

kiedyś, ale jest rozwiązanie- wirtualny spacer. Znalazłam dla Was kilka 

muzeów, które można odwiedzić on-line czyli bez wychodzenia z domu.  

Odwiedźcie te miejsca i porozmawiajcie z rodzicami, jakie eksponaty są na 

tych wystawach.  

 

Pierwsze miejsce to Kopalnia Soli w Wieliczce czyli podziemny spacer.  

 

https://www.ai360.pl/panoramy/278 

 

Teraz zapraszam Was na wycieczkę zagraniczną do Francji. Najbardziej 

znanym muzeum jest Luwr w Paryżu i tam też teraz wejdziemy.  

https://www.ai360.pl/panoramy/278


 

https://www.louvre.fr/en/online-tours 

 

Następna wycieczka do Metropolitan Muzeum of Art w  Nowym Yorku.  

 

https://www.youvisit.com/tour/themet 

 

Kochani na youtube  możecie wejść i zobaczyć serię pt. Muzeum oczami 

dziecka. Zachęcam Was do oglądnięcia tych filmów z rodzicami. W tych 

filmach dzieci odwiedzają różne zamki w Polsce spacerują po nich w 

historycznych kostiumach i opowiadają ciekawe legendy, historie.  

 

3. Na zakończenie mam dla Was kilka kart pracy do wykonania. 

 

 

 

 

 

 

Miłego weekendu. 

Pani Ania   

https://www.louvre.fr/en/online-tours
https://www.youvisit.com/tour/themet






 

 

 


