Muzeum Prahy do škol - výjezdy lektorů MMP do škol dle platných
hygienických nařízení

Krok za krokem pravěkem
Místo:
Mimo objekty muzea, muzejní lektor přijede do školy v Praze
Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
Délka trvání:
45 minut
1. stupeň ZŠ (3.–5. třída)
Žáci pracují s autentickými ukázkami pravěkých předmětů, které můžou brát do rukou, a tím lépe
poznávat nejen tyto předměty, ale i život v době pravěku. Během hry s otázkami zjišťují, co o pravěku
vědí nebo co si myslí. Společně s lektorem pak své domněnky ověřují.
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět – Lidé a čas
2. stupeň ZŠ, nižší gymnázia
Žáci během hry s otázkami zkoumají pravěk a vyjadřují se k němu. Společně s lektorem informace
ověřují. Následně pracují s haptickými ukázkami pravěkých předmětů, které můžou brát do rukou, a
tím lépe poznávat nejen tyto předměty, ale i život v době pravěku.
Vzdělávací oblast: Člověk a společnost.

Informace pro pedagogy
Kontaktní e-mail: lektori6@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč/žáka od 6 let věku, včetně vstupného, pedagogický dozor zdarma.
Programy jsou vhodné pro menší skupiny (max. 30 dětí). Během programu je pedagogickému dozoru
povoleno fotografovat.
Na program se objednávejte minimálně týden předem prostřednictvím emailu výše.

Seznamte se: kněžna Ludmila
Místo:
Mimo objekty muzea, muzejní lektor přijede do školy v Praze
Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
Délka trvání:
90 minut
4. – 5. třída
Žáci ve skupinách pracují s replikami archeologických nálezů z 9. století a s
didaktizovanými nejstaršími písemnými prameny o kněžně Ludmile. Postupně
vytvářejí obraz skutečné historické postavy kněžny Ludmily.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
6.- 9. třída
Žáci ve skupinách pracují s replikami archeologických nálezů z 9. století a s
didaktizovanými nejstaršími písemnými prameny o kněžně Ludmile. Postupně
vytvářejí obraz skutečné historické postavy kněžny Ludmily. Na základě získaných
poznatků posuzují, nakolik naše představa o kněžně Ludmile odpovídá skutečnosti.
Vzdělávací oblasti: Dějepis, Umění a kultura
___________________________________________________________________________________________________

Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč na žáka, pedagogický dozor zdarma.
Na program se objednávejte minimálně týden předem na emailu uvedeném
výše.

Jak se žilo ve středověkém domě
Místo:
Mimo objekty muzea, muzejní lektor přijede do školy v Praze
Věkové určení:
5-11 let, MŠ, 1. st. ZŠ
12-15 let, 2. st. ZŠ, nižší gymnázia
Délka trvání:
60 minut
Vhodné zejména
4.-5.třída ZŠ, 6 a 7. třída ZŠ
4.-5. třída
Žáci se seznámí s typizovanou podobou vrcholně středověkého měšťanského domu
a skrze své vlastní zkušenosti s bydlením porovnají rozdíly mezi současným a
středověkým domem, jeho funkcí a podobou. Během programu žáci získají možnost
prohlédnout si repliky středověkých sbírkových předmětů.
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
6.-9. třída
Žáci se seznámí s typizovanou podobou vrcholně středověkého měšťanského domu
a skrze své vlastní zkušenosti s bydlením porovnají rozdíly mezi současným a
středověkým domem, jeho funkcí a podobou, porozumí rozdílům mezi vnímáním
„soukromého” a “veřejného” dříve a nyní. Během programu žáci získají možnost
prohlédnout si repliky středověkých sbírkových předmětů.
Vzdělávací oblasti: Dějepis, Umění a kultura
_____________________________________________________________________________________________________

Informace pro pedagogy
Kontakt: lektori3@muzeumprahy.cz
Cena: 50 Kč
Na program se objednávejte minimálně týden předem prostřednictvím
rezervačního systému níže, děkujeme.

