
 

Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego w Kępnie zaprasza do zapoznania się z nową 

ofertą edukacyjną przygotowaną dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych oraz 

ponadpodstawowych.  

Drogi Nauczycielu w naszej ofercie znajdziecie: 

 Różnorodne lekcje muzealne z zakresu historii, kultury oraz sztuki.  

 Kreatywne i inspirujące zajęcia warsztatowe poświęcone twórczości T. P. Potworowskiego. 

 Ciekawe, tematyczne wykłady okazjonalne związane są z wystawami czasowymi oraz 

wydarzeniami, toczącymi się w muzeum.  

 

O aktualne tematy prelekcji zapytaj naszego pracownika. 

 

Niebanalne lekcje muzealne na ekspozycji - zajęcia muzealne przygotowywane przez 

pracowników w budynku muzeum przy wykorzystaniu atrakcyjnie materiałów edukacyjnych 

takich jak: 

- kolorowanki, 

- gry edukacyjne,  

- muzealny elementarz.  

 

Lekcje prowadzone są we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach otwarcia 

muzeum (10:00-16:00), trwają 45-60 min. i przygotowywane są dla grup do 25 osób. 

Prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminu lekcji telefoniczne (791 329 646) 

lub osobiście w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P. Potworowskiego, ul. Ratuszowa 2,  

63-600 Kępno 

 

Oferta edukacyjna 

 

LEKCJE MUZEALNE: 

 

1. Kto ty jesteś? Kępnianin mały! -  lekcja historii dla najmłodszych.  

Lekcja przeznaczona dla przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.   

 



2. MuMe - Muzealne Mecyje. 

Lekcja przeznaczona dla  przedszkolaków oraz uczniów klas 1-3 szkół podstawowych.   

 

3.  Mała grafika, wielka sprawa - słów kilka o ekslibrisie.  

Lekcja przeznaczona dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. 

 

4. Piotruś Pan czy Pan Piotr.  

Lekcja przeznaczona dla uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. 

 

5. Kępno - miasto trzech kultur.  

Lekcja przeznaczona dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. 

 

6. Powstanie wielkopolskie 1918-1919 r.  

Lekcja przeznaczona dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych. 

 

7. Niezwykłe kobiety Kępna. 

Lekcja przeznaczona dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych.  

 

8. Jakie życie wiedli dawni mieszkańcy Kępna - rys historyczny miasta, dawniej i dziś. 

Tworzenie się życia kulturalno-społecznego Kępna, znani mieszkańcy miasta. 

Lekcja przeznaczona dla uczniów klas 4-8 szkól podstawowych. 

 

9. Działaczka patriotyczna i społeczna - Maria hr. Szembekowa 

Lekcja przeznaczona dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

 

8. Józef Majchrzak,  gawęda o folklorze wielkopolskim.  

Lekcja przeznaczona dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz uczniów szkół 

ponadpodstawowych. 

 

10. Od paleolitycznej Wenus do pośmiertnego dyptyku Merlin, najbardziej znane kobiece 

oblicza w sztuce i kulturze. Lekcja przeznaczona dla uczniów klas 4-8 szkół podstawowych 

oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. 



 

11. Kultura na wyciągnięcie ręki. Ekspresowa powtórka do matury. 

Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół ponadpodstawowych. 

 

 

WARSZTATY ARTYSTYCZNE  

 

1. Śpiewające Akwarele - pejzaże dźwiękiem malowane. Warsztaty artystyczne przeznaczone 

dla przedszkolaków.  

 

2.  Potworne kleksotwory w pracowni Artysty – malarskie zabawy. 

Warsztaty artystyczne przeznaczone dla przedszkolaków oraz uczniów szkół 

podstawowych.  

 

3. Lustereczko, lustereczko powiedz przecież, kto jest najzdolniejszym portrecistą                           

na świecie?!  

Warsztaty artystyczne przeznaczone dla przedszkolaków oraz uczniów szkół 

podstawowych.  

 

4. Po nitce do kłębka – artystyczne warsztaty tworzenia kolażu.  

Warsztaty artystyczne przeznaczone dla przedszkolaków oraz uczniów szkół 

podstawowych.   

 

5. Martwa natura - wiecznie żywa.  

Warsztaty artystyczne przeznaczone dla przedszkolaków oraz uczniów szkół 

podstawowych.   

 

6. Grafiki światłem rytowane - prace Antoniego Serbeńskiego w zbiorach muzeum. 

Warsztaty linorytnicze przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych.  

 

7. Sztuka na wesoło - Muzealnej Memy.  

Warsztaty kreatywnego tworzenia przeznaczone dla uczniów szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych. (?)  



 

 

STAŁA OFERTA EDUKACYJNA 

 

 

1. Elementarz Małego Muzealnika  I i Elementarz Małego Muzealnika  II - moja pierwsza 

wizyta w Muzeum.  

 

2. Gra Muzealna - na tropie muzealnych zagadek!  

 

3. Nowe Kolory Potworowskiego - artystyczne kolorowanki inspirowane obrazami T. P. 

Potworowskiego. 

 

 

Serdecznie zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu 791 329 646 lub osobiście w 

siedzibie Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T. P. Potworowskiego ul. Ratuszowa 2, 63-600 

Kępno.   


