
ZAJĘCIA W ZAMKU 

ŻUPNYM 
(czas trwania zajęć do  1,5 godz) 

 Dlaczego w Wieliczce zbudowano zamek? , kl.1-3 

NOWOŚĆ 

Wspólne czytanie fragmentów muzealnej książeczki dla dzieci, 

odkrywanie zamkowych tajemnic, pokaz  multimedialny, 

łamigłówki i puzzle  przybliżą dzieciom historię Zamku Żupnego, 

wyjaśniając powody dla których przed wiekami został 

zbudowany i w 2013 r. wpisany na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. 

 Kolekcjonerzy wielcy i mali, kl.1-3 NOWOŚĆ 

Warsztaty edukacyjne, podczas których dzieci poznają 

zamkowe kolekcje solniczek i obrazów, dowiedzą się m. in. co 

oznaczają terminy: kolekcja, kolekcjoner, numizmatyk, 

filatelista. Zajęciom towarzyszą rekwizyty, karty pracy, gra 

„memory”, puzzle.  

 Polskie zabytki na Liście UNESCO, kl.4-6, gimnazjum  

NOWOŚĆ 

Poprzez zabawę w skojarzenia, grę „memory”, układanie puzzli 

czy „uzupełnianki” i inne środki edukacyjne (w tym prezentację 

multimedialną) uczestnicy spotkania poznają historię 

wybranych zabytków wpisanych na Listę UNESCO oraz te 

walory Zamku Żupnego, dzięki którym znalazł się wśród nich. 

 Skały słone jak sól , kl. 1-6, gimnazjum, szkoły 

średnie  NOWOŚĆ 

Zajęcia przekazują wiedzę na temat pochodzenia i odmian skał 

ze szczególnym uwzględnieniem wielickich soli. Uczestnicy 

poznają różne skały przez dotyk, oglądanie ze szkłem 

powiększającym. Dla pełnej ilustracji tematu posługujemy się 

plastycznym przedstawieniem historii naszej planety w formie 

barwnej i bogato ilustrowanej tabeli stratygraficznej. Dzieci  

wycinają  własną „spiralę czasu”, która jest pamiątką z zajęć. 

 W cieniu zamkowej wieży – oferta zwiedzania 

miasta, kl.4-6, gimnazjum  NOWOŚĆ  

Gra miejska - w trakcie zabawy, wędrując wzdłuż historycznych 

murów Zamku Żupnego, górniczej zabudowy i innych miejsc 

zakorzenionych w dziejach Wieliczki, uważni poszukiwacze 

przygód nie tylko „poznają” Wieliczkę sprzed wieków, 

dowiedzą się o roli zamku w życiu miasta lecz także odnajdą 

prawdziwe bogactwo wielickiej ziemi. 

 

 Kuchnia z solą i bez / przedszkola, kl.0-3  

Warsztaty edukacyjne przybliżające znaczenie soli dawniej  

i dziś. Lepienie solniczek z masy solnej, przygotowanie 

przetworów z dodatkiem soli.  

 Na rycerskim zamku / przedszkola, kl.0-6 

Spotkanie dotyczące dawnych zamków i mieszkających za jego 

murami rycerzy – ich codziennego życia, obowiązków, zbroi, 

broni oraz rycerskich turniejów. Dla uczestników z przedszkola 

pasowanie na rycerza. 

 Król Kazimierz i wielicki zamek /  przedszkola, kl. 0-3 

Warsztaty edukacyjne, które odpowiedzą na pytanie kim był 

król, czym się zajmował, kiedy żył Król Kazimierz Wielki  

i dlaczego pamięta się o nim w Wieliczce. Na zakończenie 

zajęć najbardziej aktywne dzieci będą mogły zasiąść na tronie w 

„stroju królewskim”. Zajęciom towarzyszy pokaz multimedialny 

i rekwizyty. 

 Legendy z Wieliczki  / kl.0-3 

Spotkanie wprowadzi  dzieci w baśniowy świat legend. Dzięki 

zajęciom interaktywnym (m.in. zabawa w teatrzyk, układanie 

puzzli, rozsypanki, gra w skojarzenia) dzieci będą mogły 

przenieść się do tajemniczego i niezwykłego świata, w którym 

poznają historię „cudownego młynka” oraz dowiedzą się  kim 

była Biała Dama. 

 Z archeologią przez pradzieje Wieliczki / kl.0-6, 

gimnazjum 

W czasie warsztatów uczniowie razem z archeologiem poznają 

fascynujący świat przeszłości. „Odkryją” zamkowy skarb z epoki 

brązu, dowiedzą się jak wyglądali dawni mieszkańcy  terenów 

Wieliczki, czym się zajmowali i jak mieszkali.  

 

 

 

 Skarby wielickiej ziemi / kl.3-6 

Zajęcia przybliżające oryginalną specyfikę Wieliczki – 

tajemnicze piękno kopalnianych podziemi oraz miasto i jego 

zabytki. Zajęciom towarzyszy pokaz multimedialny, rekwizyty i 

karty pracy. 

  

 Od papirusu do CD-romu. Dawne i współczesne 

formy przekazywania wiedzy / kl.3-6 

Zajęcia umożliwiające prześledzenie różnych form zapisywania 

wiedzy od tabliczek, przez pergaminowe dokumenty, druk aż 

po powszechnie stosowany zapis na CD i DVD. Spotkanie ma 

miejsce w bibliotece, w czasie którego uczestnicy oglądają 

dokumenty pergaminowe, starodruki, ciekawy program 

komputerowy… 

 Skąd się bierze sól? / kl.4-6, gimnazjum 

Wędrówka po świecie śladami produkcji soli dawniej i obecnie, 

od warzelnictwa w garnkach, panwiach, tężniach (Ciechocinek), 

„ogrodach morskich” po górnictwo. Zajęciom towarzyszy 

prezentacja multimedialna, okazy soli z różnych stron świata, 

modele panwi i studni solankowej oraz karty pracy. 

 

 Górnicze tradycje i obyczaje/ kl. 1-6, gimnazjum 

Zajęcia w sposób warsztatowy przybliżają uczestnikom 

specyfikę pracy pod ziemią, uczą jakie znaczenie miało godło 

górnicze, mundur, czym jest największe święto górników- 

Barbórka i kto jest jego patronką.   

 

 

 

 

 

 



ZAJĘCIA W MUZEUM W 

KOPALNI SOLI – 135 M POD 

ZIEMIĄ 
(czas trwania zajęć ok. 2 godz.)  

 

 Bohaterowie wielickich podziemi /kl.4-6, 

gimnazjum, szkoły średnie  NOWOŚĆ 

Warsztaty edukacyjne realizowane z uwzględnieniem komór 

Aleksandrowice udostępnionych w 2013 r. Uczestnicy biorą 

udział we współzawodnictwie podzieleni na grupy -„załogi 

kopalniane”. Tak jak niegdyś zatrudnieni w kopalni kopacze, 

cieśle, mierniczy czy tragarze „pracują”, rozwiązują wyznaczone 

zadania. Podczas zajęć wykorzystywany jest  ekran 

multimedialny oraz rekwizyty. 

 

 Spacer z księżną  Kingą lub Żupnikiem po solnej 

krainie/przedszkola, kl. 0-3  

Interaktywny spacer z księżną Kingą lub Żupnikiem 

przybliżający uczestnikom legendy wielickich podziemi. Podczas 

przejścia po solnej krainie uczestnicy poznają tajemnicze 

miejsca i postacie oraz dowiedzą  się skąd się wzięła sól w 

Wieliczce. 

  

 Solny detektyw /kl.1-6 

Zabawa w detektywów połączona ze zwiedzaniem Muzeum     

w kopalni. Przed uczestnikami wiele niespodzianek, zadań i 

zagadek, które pozwolą poznać solne podziemia, wyćwiczyć 

umysł i ciało. 

 

 Od kopacza do górnika /kl.1-4 

Interaktywny spacer, w czasie którego uczestnicy w formie 

zabawy zmierzą się  z pracami dawnego górnika - założą jego 

ubranie, użyją kilofa, przeniosą sól w niecce, przewiozą beczkę 

na wózku, przetoczą bałwana, poznają górnicze tradycje. 

 Poszukiwanie solnego skarbu /kl.3-6  

Połączenie zwiedzania ekspozycji Muzeum z zabawą. Nagrodą 

jest odnaleziony skarb. 

 Podziemne podchody /kl.3-6, gimnazjum 

Zwiedzanie wraz z poszukiwaniem zaszyfrowanych informacji 

wskazujących drogę do niespodzianki. 


