ŠKOLAV MÚZEU–prezákladnéškoly
CENNÍK:0,50
eur/
žiaka

-najednutémuprogramu.Jemožnosťspájaťnieko kotémzasebou
(realizovaťaj
celodenný
program).
Prijímameajkultúrnepoukazy.
KDE:Krajské
múzeum
v Prešove
–
študijnýpriestorĽkonkrétnáexpozíciaĽčiexteriérmúzea.
AKODLHO:
45
minút
.
Je
možnosť
prispôsobiťdĺžkuvyučovacíchtémindividuálnepodohode.
KEDY:Vzdelávacie
programy
sa
realizujú:každýdruhýtýždeňstredaa štvrtok(odoktóbrapo
apríl)Ľkaždý
deň
(v ostatných
mesiacoch).Hodinujepotrebnénahlásiťmin.5dnívopred!!!
KONTAKT:

Krajské
múzeum
v Prešove–Hlavná86ĽPrešov,tel.051/7734708Ľľkontaktnáosoba:
PhDr.VieraKačmaríková
–
múzejná
pedagogička

Etnografickétémy
–
4.
ročník,
5.
–9.ročník
Cieľováskupina:1.
1.Tvorivédielne:
Navrhneme
si
vlastnývzornaoblečenie,maľujemeľudovévýšivky,
Maľujemevýšivky.
Hravou
formou
sprostredkovanétradícieudovejkultúrynaSlovenskupredeti.
Prácas oma ovánkamiĽ
príručkami
a pracovnýmilistamičizošitmi.Vhodnéajprenajmenších.
2.Spracovanie
látky
v minulosti:
Prezentáciav expozíciiĽhádajnačoslúžiltentopredmet(v
súvislostisosúknom).
Ukážka
filmu
o spracovaníanu.Navrhnimesivlastnúvýšivkunavestu.
3.Vozvykoch
a
obyčajoch.
„Hutorimepošarisky.“ Obradováľudováslovesnosťšarišského
jazyka. Cezkalendárne
obyčaje
si
priblížimenárečieŠarišaĽšarištinu.Sprevádzaťnáspritombudú
múdrostiujkaLazoríka
z
Krivan.
4.Etnickéskupiny
východného
Slovenska. Rozmanitosťobyčajovv jednotlivýchetnikách.
Rozprávajme
sa
o
obyvate ochĽ
ktorí
tu
žijúa žili:NemciĽŽidiaĽRusíniĽČesiĽMaďariĽRómoviaĽo
históriiemigrácieĽ
valašskej
kolonizáciiaprocesochkultúrnehoobohacovaniamedzietnikami.
5.Čorozprávajú
staré
remeslá. Ukážemesia porozprávamesao tradičnýchremeslách.Život
remeselníkov
v mestáchĽ
remeslá:
hrnčiarstvoĽklobučníctvoĽhrebenárstvoĽkováčstvoĽobuvníctvoa i.

Dejepisnétémy
Cieľováskupina:1.–5.ročník
6.Časjev nás.

Čo
je
minulosť?
Stávamesajejsúčasťou(dobovéfotografieĽknihya iné–porovnanie
sosúčasnoupodobou
–
ako
sa
predmetya udiameniav čase.Nakreslímesivlastnúčasovúosživota.
7.Pokladydepozitárov.
Čo
je
múzeum.Čosav ňomuchováva.ZahrámesanaodborníkovĽčo
môžemezistiť
o predmeteĽ
na
čo
to
slúži?Ukážka–lajblikĽpiestĽžehličkaĽčepiecĽkalamárĽpečaťa i.

Cieľováskupina:5.–9.ročník
8.Keďrinčia
zbrane.
Vojenské
dejiny.Prednáškas ukážkamio historickýchzbraniachĽzbrojia
obliehaníPrešova.
Pomocou
metódy
handsonmožnosťzistiťváhuniektorejzbrane.
9.Malíarcheológovia.

V
priestoroch
átria(pod apočasia).Simulujemeprácuarcheológav teréne.
Vykopávajmečrepy
a iné
predmety
v pieskuĽpopíšemeĽzistimeichfunkciuĽzmerajmea nakreslíme.
Témanasuplovanie:
Čaro
archeológie.Princípprácearcheológov.TerénnyvýskumĽprácas
nálezovýmmateriálom
od
nájdenia
po
uskladnenie.SimulovanienálezovýchsituáciíĽukážkas náradím.
10.Akonaši
predkovia
oheň
hasili.

Poh addominulostihasičstva.JedinečnéukážkyľhasičskýodevĽ
parnéĽmotorové
striekačky.
Možnosť
vidieťakoajvyskúšaťsi.Premladších:Zahrajmesanahasičov.
11.Samaritáni
–
predchodcovia
záchranárov.
12.Dobrovoľný
hasičský
zbor
v
Prešove–prvýnaSlovensku.NičivépožiarevdejináchPrešova.
13.Históriaa
tradícia
chovu
koní
v
Prešove.
Cieľováskupina:2.–5.ročník
14.Akosadorozumievame.

JazykĽ
písmoĽkomunikácia.HistóriapísomníctvaĽdruhypísma
(cyrilikaĽ
latinkaľrukopisnáĽ
tlačená
kniha).
Zahrámesanapisárova píšemebrkom.
Cieľováskupina:5.–9.ročník
15.Čarohmotnej
kultúry.

Členenie
pravekunačasovéúsekypod amateriálov(dobakamennáĽ
medenáĽbronzováĽ
železná).
Prezentáciapredmetovz rôznychmateriálov–praslenyĽsekeromlatyĽ
keramikaĽa i.
16.Historický
prameň
ako
výpoveď
minulosti.ČojehistorickýprameňĽdelenie.Ukážka–listinaĽ
pečaťĽmapaĽvedutaĽ
fotografiaĽ
poh adnica.NavrhnimevlastnúpečaťsoznakomtohoĽčonás
charakterizuje.
17.Stredoveké
mesto
Prešov.

Slobodnékrá ovskémestoPrešov.Čorobilomestomestom.Mestské
výsadya práva
v Prešove.
Zahrajme
sa
nakrá aĽaképrávabysimestuv minulostiudelilty.
18.Múdrostistarých
Slovanov.

Čo
prezrádzaichspôsobživotaĽpochovávaniaĽmytológia.Prezentácia
zbierkyarcheológie
(keramikaĽ
šperky
a i.).Navrhnemevlastnúvýzdobunakeramiku.
19.Prešovské
krvavé
jatky.
Prešov
vovírestavovskýchpovstaní(ukážkuCaraffovmeč).Rákociho
palácĽpod akoho
je
pomenovanýĽ
ako
jejehorodinaspojenás protihabsburskýmipovstaniami.
20.Holokaust
na
Slovensku.

Problematikas dôrazomnamestoPrešov.Priebehriešeniažidovskej
otázkyodarizácie
po
deportácie.
Priblížiťpod avekuajnižšímtriedam.
Cieľováskupina:
7.
–
9.
ročník
21.1.svetová
vojna
a svedectvo
vojnovýchcintorínov.VojnanafrontednešnéhoSlovenska.Vojnové
cintoríny–ako
svedectvo
na
vojnu.
Panelovávýstava–fotografieĽukážkapalnýchĽstrelnýchzbraní.

Literárne
témy

Cieľováskupina:5.
–
9.
ročník
22.Starýliterárny
Prešov.
Prierez
literárnejčinnostiv Prešoveznámychdejate ovľJ.ZáborskýĽP.O.
HviezdoslavĽJ.
JesenskýĽ
J.
Gregor
Tajovskýi .Štúr.ZaujímavostiĽliterárnečasopisyĽnovinya i.
23.JonášZáborský.

Jeho
postavenie
v literatúreĽosobnostnérysya pôsobenienavýchodnom
Slovensku.
24.PavolOrszágh
Hviezdoslav.

Jeho
štúdiuma pôsobeniev Prešove.CharakterovérysyĽživotná
dilema.
25.Velikánislovenskej
literatúry
v Prešovenaprelome19.a 20.storočia.Literárnyživotv Prešove
naprelomestoročí:
J.
JesenskýĽ
J.
GregorTajovskýa ichčinnosť.
26.Maťsvoje
nárečie
nie
je
hanba
.Šarištinaa jejpostaveniev národnostnomhnutí.Čítanie
v šarištine.

Prírodovednétémy
Cieľováskupina:1.
–
4.
ročník
27.Čorastiea
žije
okolo
nás.
–
4.
ročník
Cieľováskupina:3.
28.Slanskévrchy.
29.Vzácnerastliny.
30.Liečivérastliny.
Cieľováskupina:5.
-
9.
ročník
31.Slanskévrchy.
32.Chránené
druhy
našej
flóry.
33.Oorchideách
v
našej
prírode.
34.Neželaníimigranti.
(Invázne
druhyvnašejprírode).

