
OFERTA
EDUKACYJNA

2021/2022



OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stworzyliśmy
ofertę edukacyjną, w skład której wchodzą warsztaty
edukacyjne, lekcje muzealne, warsztaty on-line i warsztaty
wyjazdowe.
Poprzez nasze zajęcia przybliżamy ich uczestnikom tematykę
dziedzictwa narodowego, kultury, przemysłu regionalnego i
historii miasta. Oferta opiera się przede wszystkim na tematyce
porcelany oraz przemysłowej historii Wałbrzycha.
Proponowane przez nas zajęcia dają możliwość ich
dopasowania do każdej grupy wiekowej. Nasza kadra w
zrozumiały i atrakcyjny sposób, wykorzystując nowoczesne
metody oraz własne bogate doświadczenie przekazuje wiedzę
dzieciom i młodzieży uczestniczącym w zajęciach.
Mamy nadzieję, że nasza oferta spotka się z Państwa
zainteresowaniem i wkrótce spotkamy się w Muzeum Porcelany
w Wałbrzychu.



INFORMACJE PRAKTYCZNE:
- zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej, salach wystawienniczych i
ogrodzie muzealnym od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 16.00
- czas trwania zajęć wynosi 1 - 1,5 godz.
- w zajęciach może brać udział maksymalnie 20 osób (limit jest
uzależniona od rodzaju zajęć)
- w celu rezerwacji zajęć dla większej grupy prosimy o kontakt telefoniczny
- nie wszystkie zajęcia wiążą się ze zwiedzaniem muzeum - jeśli chcesz
połączyć zajęcia i zwiedzanie, poinformuj nas podczas rezerwacji

NA WSZYSTKIE ZAJĘCIA OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA:
- tel.: 74 664 60 30 wew. 35
- email: i.debicka@muzeum.walbrzych.pl
- email: w.krajewski@muzeum.walbrzych.pl
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INFORMACJE:
- klasy I - VIII
- szkoła ponadpodstawowa
- zwiedzanie muzeum: TAK
- liczebność grupy: maks. 20 osób
CENA: 25 zł/os.

POZNAJEMY ŚWIAT CERAMIKI

Świat kolorowej porcelany
Podczas zajęć dowiemy się, czym jest porcelana,
z czego powstaje i jak się ją wytwarza. Edukator
przybliży uczestnikom właściwości porcelany i
wskaże różnice między porcelaną, jaką znacie.a
jej różnymi odmianami, np. biskwitem.
Poznamy techniki zdobienia porcelany i
sprawdzimy swoje umiejętności w tym zakresie.
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INFORMACJE:
- klasy I - VIII
- szkoła ponadpodstawowa
- zwiedzanie muzeum: TAK
- liczebność grupy: maks. 20 osób
CENA: 25 zł/os.

POZNAJEMY ŚWIAT CERAMIKI

Porcelanowe figurki
Zastanawiałeś się kiedyś, jak
powstają porcelanowe figurki,
nowoczesne formy przestrzenne,
abstrakcyjne konstrukcje
ceramiczne? Nic nie stoi na
przeszkodzie, by stworzyć je w
muzeum. Masa porcelanowa jest
materiałem, który pozwala
stworzyć różne formy i kształty,
dając nieograniczone możliwości
realizacji własnych artstycznych
fantazji. Edukator opowie o
porcelanie, w szczególności o
tym, jak powstają porcelanowe
figurki. Inspiracją do tego będzie
muzealna ekspozycja.
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INFORMACJE:
- klasy III - VIII
- szkoła ponadpodstawowa
- zwiedzanie muzeum: TAK
- liczebność grupy: maks. 20 osób
CENA: 25 zł/os.

POZNAJEMY ŚWIAT CERAMIKI

Weduty na porcelanie
Podczas warsztatów stworzymy kompozycję
malarską, której głównym motywem będzie
pejzaż miejski. Dowiemy się czym są weduty i
czym się charakteryzują oraz sprawdzimy, czy w
muzeum uda się znaleźć taki rodzaj dekoracji
na porcelanie. Po ekspozycji oprowadzi nas
edukator, który zdradzi przy okazji nieco
sekretów związanych z „białym złotem”.
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INFORMACJE:
- klasy I - III (dekorowanie bez złocenia)
- klasy III - VIII
- szkoła ponadpodstawowa
- zwiedzanie muzeum: TAK
- liczebność grupy: maks. 20 osób
CENA: 25 zł/os.

POZNAJEMY ŚWIAT CERAMIKI

Złocenie figurek ceramicznych
Podczas zajęć poznamy technikę
złocenia przedmiotów. Będziemy
zdobić figurki ceramiczne płatkami
złota, srebra i brązu. Dodatkowo
zostaną one pomalowane farbami,
aby nadać im jeszcze większej
szlachetności. Edukator podczas
zwiedzania zaprezentuje różne figurki
porcelanowe, które staną się
inspiracją do własnej pracy.
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INFORMACJE:
- klasy III - VIII
- szkoła ponadpodstawowa
- zwiedzanie muzeum: TAK
- liczebność grupy: maks. 20 osób
CENA: 20 zł/os.

PORCELANA I SZKŁO INACZEJ

Wydrapywanka
Inspiracją do stworzenia oryginalnej dekoracji
na porcelanie będzie zwiedzanie ekspozycji
muzeum. Wydrapywanie wzoru nie należy do
łatwych technik zdobienia, wymaga
cierpliwości, dokładności i precyzji. Edukator
podczas zajęć opowie także, czym jest
porcelana, jak powstaje i jak można ją zdobić.
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INFORMACJE:
- klasy I - VIII
- szkoła ponadpodstawowa
- zwiedzanie muzeum: NIE
- liczebność grupy: maks. 20 osób
CENA: 25 zł/os.

PORCELANA I SZKŁO INACZEJ

Porcelanowe osłonki na doniczki
Zapewne niejednokrotnie szukaliście (z
marnym skutkiem) odpowiedniej doniczki lub
osłonki na wasze rośliny. Ciężko jest znaleźć tę
idealną kształtem, kolorem i dekoracją, ale
zawsze można zrobić ją samemu! Nasze
doniczki mają nieoczywisty kształt, a stać się
nimi mogą różne naczynia ceramiczne, w
których zasadzimy roślinki.
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INFORMACJE:
- klasy I - II (wersja uproszczona)

- klasy III - VIII
- szkoła ponadpodstawowa
- zwiedzanie muzeum: TAK
- liczebność grupy: maks. 20 osób
CENA: 20 zł/os.

PORCELANA I SZKŁO INACZEJ

Farbą na szkle malowane
Tym razem porcelanę zamieniamy na
szkło, które posłuży nam do stworzenia
nietuzinkowego dzieła. Podczas
warsztatów uczestnicy wylosują fragment
obrazu pochodzącego z naszej galerii
malarstwa współczesnego, który posłuży
jako inspiracja do pracy.
Na kociec wraz z edukatorem zwiedzimy
tę część muzeum, aby tym razem w
całości zobaczyć obrazy.
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INFORMACJE:
- klasy I - VIII
- szkoła ponadpodstawowa
- zwiedzanie muzeum: NIE
- liczebność grupy: maks. 20 osób
CENA: 25 zł/os.

PORCELANA I SZKŁO INACZEJ

Masą plastyczną na szkle malowane
Warsztaty rozpoczniemy od wylosowania przez
każdego z uczestników tabliczki, która odpowie na
pytanie, co będziemy malować? Masa plastyczna
jest idealnym materiałem do tworzenia
niecodziennych obrazów, które tym razem
powstaną na szkle.



10

INFORMACJE:
- klasy I - VIII
- szkoła ponadpodstawowa
- zwiedzanie muzeum: NIE
- liczebność grupy: maks. 20 osób
CENA: 20 zł/os.

EKO-WARSZTATY

Recykling z pomysłem
W trakcie zajęć pracować będziemy z
naturalnymi elementami, które
posłużą nam do stworzenia
unikatowych kompozycji. Użyjemy
przy tym również rzeczy, które na
pierwszy rzut oka wydają się
bezużyteczne, stare lub zepsute.
Zajęcia dają możliwość twórczego
wykorzystania tych niepotrzebnych
przedmiotów. Elementów do
kompozycji będziemy szukać także w
muzealnym ogrodzie.

Jeżeli posiadasz stare,
zepsute, drobne gadżety
(spinki, kolczyki, klucze,
guziki itp.), które chcesz
wyrzucić, weź je ze sobą na
warsztaty. Bądźmy EKO!
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INFORMACJE:
- klasy III - VIII
- szkoła ponadpodstawowa
- zwiedzanie muzeum: NIE
- liczebność grupy: maks. 20 osób
CENA: 20 zł/os.

EKO-WARSZTATY

Wiklina papierowa
Stare papiery, nieaktualne gazety czy
opakowania po prezentach posłużą
nam do stworzenia wyjątkowych
dekoracji. Niepotrzebna makulatura,
której nadamy nowy kształt będzie
naszym głównym materiałem do
pracy. Zajęcia są świetną okazją do
sprawdzenia swoich umiejętności
manualnych.
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INFORMACJE:
- klasy I - VIII
- szkoła ponadpodstawowa
- zwiedzanie muzeum: TAK
- liczebność grupy: maks. 20 osób
CENA: 20 zł/os.

EKO-WARSZTATY

Magnes
W trakcie warsztatów stworzymy
drewniane, pamiątkowe magnesy, a
dekoracje, które na nich powstaną,
będą nawiązywać do malatur na
zabytkowej porcelanie. Inspiracji do
pracy uczestnicy będą poszukiwać
podczas zwiedzania muzeum z
edukatorem.
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INFORMACJE:
- klasy I - IV
- zwiedzanie muzeum: TAK
- liczebność grupy: maks. 15 osób
CENA: 20 zł/os.

SPACERY ZE SZTUKĄ

Spacerek dla najmłodszych
Podczas spotkania poznamy
muzeum, jego zbiory, działy i funkcje.
Opowiemy też o miejscowych
fabrykach i ich wyrobach. Postaramy
się znaleźć przedmioty, których
nigdy wcześniej nie widzieliśmy i nie
do końca wiemy, do czego służą.
Sprawdzimy, co w muzeum gra, a co
milczy jak kamień.
Po ekspozycji oprowadzi nas
muzealny przewodnik.
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INFORMACJE:
- klasy V - VIII
- szkoła ponadpodstawowa
- zwiedzanie muzeum: TAK
- liczebność grupy: maks. 15 osób
CENA: 20 zł/os.

SPACERY ZE SZTUKĄ

Spacer dla nieco starszych
Spacer przeniesie nas do XIX-
wiecznego Wałbrzycha. Poznamy
jego porcelanową historię, dowiemy
się kim był Carl Krister, co to jest
biskwit i jak powstaje porcelana.
Zapoznamy się z malarstwem,
rzeźbą, zobaczymy zabytkowe
instrumenty i meble. Spacer
poprowadzi przewodnik, który w
sposób ciekawy i zrozumiały
przekaże najważniejsze informacje o
muzeum i jego zbiorach.



15

INFORMACJE:
- klasy I - VIII
- zwiedzanie muzeum: TAK
- liczebność grupy: maks. 15 osób
CENA: 20 zł/os.

SPACERY ZE SZTUKĄ

O sztuce słów kilka
Spacer jest niebywałą okazją, aby
zamienić tradycyjną lekcję w szkole
na niezwykłą lekcję w muzeum,
którego przestrzenie są idealną
scenerią dla spaceru ze sztuką.
Podczas spotkania dowiemy się,
czym jest sztuka i co sztuką może
być. Poznamy dziedziny, na które
sztukę można podzielić oraz
wspólnie poszukamy ich przykładów
w muzeum.
Tak wyjątkowy kontakt ze sztuką w
postaci lekcji muzealnej może być
świetnym, merytorycznym wstępem
do zajęć praktycznych w szkole.
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INFORMACJE:
- klasy V - VIII
- zwiedzanie muzeum: TAK
- liczebność grupy: maks. 15 osób
CENA: 20 zł/os.

SPACERY ZE SZTUKĄ

Życie codzienne w XIX wieku
Ten wyjątkowy spacer przez nasze
muzeum przeniesie Was do XIX-
wiecznej krainy beztroskiego
dzieciństwa. Dowiecie się, w jaki
sposób spędzano czas wolny i w
jakie zabawy bawiły się wówczas
dzieci. Poznamy także ówczesne
instrumenty muzyczne, a nawet
będziemy mieć wyjątkową okazję,
aby posłuchać muzyki, która
rozbrzmiewała wtedy na salonach.
Zobaczymy również, jak wyglądało
nakrycie XIX-wiecznego stołu.
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INFORMACJE:
- klasy IV - VIII
- warsztaty online
CENA: 10 zł/os.

WARSZTATY ONLINE

Jak powstaje porcelana?
Podczas spotkania uczestnicy
dowiedzą się, czym jest porcelana, z
czego powstaje, jak się ją tworzy,
zdobi i wypala. Zobaczymy, jak
wygląda płynna porcelana, szkliwo i
formy potrzebne do wykonywania
odlewów porcelanowych. Opowiemy,
jak przybiega proces produkcji
porcelany od A do Z. Dla lepszego
zrozumienia całego procesu
posłużymy się także filmami
ukazującymi poszczególne etapy
powstawania wyrobów
porcelanowych.
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INFORMACJE:
- klasy IV - VIII
- szkoła ponadpodstawowa
- warsztaty online
CENA: 10 zł/os.

WARSZTATY ONLINE

Poznajemy podstawowe sposoby
zdobienia porcelany
W trakcie spotkania porozmawiamy o porcelane,
czyli „białym złocie„. Uczestnicy dowiedzą się, czym
jest porcelana, z jakich surowców powstaje, jak
przebiega proces jej produkcji ze szczególnym
uwzględnieniem podstawowych metod zdobienia.
Pokażemy też uczestnikom, jak można dekorować
porcelanę - również samodzielnie.
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INFORMACJE:
- klasy I - III
- warsztaty online
CENA: 10 zł/os.

WARSZTATY ONLINE

Czytanki o porcelanie
Lekcja skierowana jest do
najmłodszych uczestników. Podczas
spotkania posłuchamy utwóru
nawiązującego do porcelany.
Historia, której dzieci wysłuchają,
stanie się następnie głównym
tematem naszych zajęć. Odpowiemy
sobie w ich trakcie na kilka pytań,
które pomogą nam w dalszej pracy.
Na zakończenie uczestnicy namalują
obraz nawiązujący do czytanki.
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INFORMACJE:
- klasy I - VIII
- szkoła ponadpodstawowa
CENA: 30 zł/os.

WARSZTATY WYJAZDOWE

Jeżeli nie możesz przyjechać do muzeum, a jesteś z
Wałbrzycha i okolic, to skorzystaj z oferty
wyjazdowej. To my przyjedziemy do Ciebie. Nasze
spotkanie podzielone będzie na dwa etapy.
Pierwszy, to część teoretyczna, podczas której
podzielimy się z uczestnikami najważniejszymi
informacjami o porcelanie.
Druga część to zajęcia praktyczne, podczas których
uczestnicy będą pracować z ceramiką. W naszej
ofercie posiadamy kilka zajęć ceramicznych, które
możemy zrealizować u Państwa.



MUZEUM PORCELANY
W WAŁBRZYCHU

ul. 1 Maja 9, 58-300 Wałbrzych
tel.: 74 664 60 30

email: muzeum@muzeum.walbrzych.pl
www.muzeum.walbrzych.pl


