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Ferie po królewsku online 

w siedmiu Rezydencjach Królewskich 

program indywidualny Rezydencji  

 

 

Zamek Królewski w Warszawie 

www.zamek-krolewski.pl  

https://www.facebook.com/zamek.krolewski.warszawa  

Miejsce: Filmy edukacyjne dostępne na kanałach społecznościowych Zamku. 

Termin: poniedziałek i czwartek 

Opłata: udział bezpłatny 

 

I. Zamek jakiego nie znacie - filmy edukacyjne z quizami. Opowiemy o królewskich zwyczajach i o 

przedmiotach, z których na pewno korzystali dawni władcy. Filmom towarzyszyć będą quizy, zagadki a 

czasami nawet warsztaty plastyczne do wykonania wspólnie w rodzinnym gronie. 

Tematy filmów: 

Złote i srebrne skarby Zamku Królewskiego w Warszawie, Sławomir Szczocki 
Białe złoto - o królewskiej porcelanie, herbacie i nie tylko, Agnieszka Lichacz 
Duch w Zamku, Tomasz Drapała 
Tajemnice królewskich koron, Dominika Jackowiak 
 
II. Zobacz jak tu pięknie – wirtualne zwiedzanie z Adamem Ferency 

Znany polski aktor, zaprezentuje w cyklu filmów najważniejsze zabytki Zamku Królewskiego w 

Warszawie: obrazy, rzeźby, meble, porcelanę. Natomiast przenikliwe oko kamery pokaże więcej niż 

można dostrzec zwiedzając wnętrza zamkowe. 

 

Zamek Królewski na Wawelu 

www.wawel.krakow.pl  

https://www.facebook.com/ZamekKrolewskinaWawelu  

Miejsce: zajęcia wraz z warsztatem prowadzone online przez platformę Webex/MS Teams 

Rezerwacja: tak   

Opłata: 10 zł 

kontakt: ferie@wawelzamek.pl 

 

I. Nie tylko o smoku wawelskim…   

Data, godzina: 14 stycznia 2021, godz.10.30 

Zajęcia z warsztatem.  Jakie wymyślone zwierzęta znasz z legend, baśni, mitów? Co ma wspólnego smok 

wawelski ze smokiem dalekowschodnim? Jak wygląda pies Foo albo mityczny Qilin? Poznajcie 

opowieści i ciekawostki o stworzeniach wykreowanych w wyobraźni mieszkańców wschodnich części 

świata.  

  

II.  W namiocie wezyra    

http://www.zamek-krolewski.pl/
https://www.facebook.com/zamek.krolewski.warszawa
http://www.wawel.krakow.pl/
https://www.facebook.com/ZamekKrolewskinaWawelu
mailto:ferie@wawelzamek.pl
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Data, godzina: 5 stycznia 2021, godz. 10.30, 12 stycznia 2021, godz. 10.30 

Zajęcia z warsztatem. Zapraszamy na zajęcia, na których dowiecie się, dlaczego w zbiorach wawelskich 

znajdują się namioty tureckie. Odpowiemy także na pytania, czy dawne namioty wyglądały jak 

współczesne,  w jaki sposób je wykonywano oraz do czego służyły.  

 

III. Z buńczukiem i szablą  

Data, godzina:  7 stycznia 2021, godz. 10.30, 13 stycznia 2021, godz. 10.30 

Zajęcia z warsztatem. Buńczuk, juszman, kałkan, karacena… Brzmi znajomo, a może wręcz przeciwnie? 

Ciekawe, jak te przedmioty wyglądają… Poznamy razem broń oraz znaki bojowe wodzów i żołnierzy 

bliskowschodnich i europejskich, a także zastanowimy się nad różnicami w ich ubiorze  i sposobach 

walki.  

  

IV. Z darem u Sułtana  

Data, godzina:  8 stycznia 2021, godz. 10.30, 15 stycznia 2021, godz. 10.30 

Zajęcia z warsztatem. Na zajęciach przeniesiemy się w orientalny świat Imperium Osmańskiego i 

odtworzymy jak przebiegała wizyta na dworze Sułtana. Dowiemy się na czym polegała wymiana 

podarunków, jak przyjmowani byli polscy posłowie oraz jak wyglądali tureccy dworzanie.  

 

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie 

www.lazienki-krolewskie.pl  

https://www.facebook.com/Muzeum.Lazienki.Krolewskie  

 

Miejsce: link zostanie wysłany dzień przed rozpoczęciem zajęć na adres e-mail użyty do dokonania 

rezerwacji i opłaty za warsztaty 

Rezerwacja: tak   

Opłata: zakup biletów przez e-wejściówki (doliczana jest opłata transakcyjna) w terminie do 30 grudnia 

do godz.16.00 

Kontakt: Dodatkowe informacje: (+48) 504 243 783, rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl 

https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/edukacja/rodziny-i-dzieci/dzialania-online/dzialania-online-

ferie-2020-w-lazienkach-krolewskich  

 

 

I. Królewski Teatr dla dzieci - Cykl warsztatów teatralnych z elementami języka angielskiego 

Termin: 4, 5, 7 i 8 stycznia 2021 r., godz. 10.00-10.55 

Zabawa w teatr, której celem będzie wystawienie sztuki teatralnej online, zatytułowanej "Cztery 

zwierzęta". Uczestnicy warsztatów wcielą się nie tylko w role aktorów, lecz także konstruktorów, 

scenografów, charakteryzatorów i lalkarzy. Zbudujemy scenę, przygotujemy scenografię i wykonamy 

motanki. Będziemy uczyć się roli z elementami języka angielskiego i poznawać trudy oraz radości sztuki 

aktorskiej. Moc wyzwań przed nami, a emocje towarzyszące występowi pozostaną z nami na długo. 

 

II. Szyszkokarmniki 

Termin: 12 i 14 stycznia 2021 r., godz. 11.00-12.00 i 13.00-14.00 

http://www.lazienki-krolewskie.pl/
https://www.facebook.com/Muzeum.Lazienki.Krolewskie
mailto:rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl
https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/edukacja/rodziny-i-dzieci/dzialania-online/dzialania-online-ferie-2020-w-lazienkach-krolewskich
https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/edukacja/rodziny-i-dzieci/dzialania-online/dzialania-online-ferie-2020-w-lazienkach-krolewskich
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Pokazy instruktażowe tworzenia ekologicznych karmników. Podczas zajęć nauczymy się, robić 

ekologiczne karmniki oraz dowiemy się, jak prawidłowo dokarmiać ptaki. Poznamy przedstawicieli 

ornitofauny, których możemy spotkać zimą w Łazienkach, oraz budowę ptasich piór. Usłyszymy 

ponadto o innych gatunkach zwierząt bytujących w łazienkowskich ogrodach i zasadach dotyczących 

ich dokarmiania. 

 

III. Otwarta formiernia. Rzeźba 

Termin: 7 i 8 stycznia 2021 r., godz. 11.00-11.55 

Pokaz artystyczny, prowadzony w królewskiej formierni. Podczas zajęć poznamy tajniki warsztatu XVIII-

wiecznego artysty. Dowiemy się, w jaki sposób wykonano niegdyś wiele jednakowych kopii jednej 

rzeźby. Następnie odkryjemy przeznaczenie rzeźby i odlewów gipsowych w kolekcji króla Stanisława 

Augusta. Podczas pokazu formierskiego pokażemy też, jak samodzielnie wykonać gipsową rzeźbę w 

domu. 

 

IV. Otwarta formiernia. Rysunek 

Termin: 7 i 8 stycznia 2021 r., godz. 12.00-12.55 

Warsztaty artystyczne, prowadzone z królewskiej formierni. Podczas zajęć zamienimy się w 

królewskich artystów i odkryjemy, jak dużo radości może sprawić nam rysowanie. Nauczymy się, 

mierzyć proporcje i szkicować podstawowe kształty z różnych perspektyw. Dowiemy się, także czym 

jest kontur i cieniowanie. Prowadzący podpowiedzą, w co powinien zaopatrzyć się początkujący 

rysownik. 

 

V. Otwarta pracownia. Zimowe ptaki 

Termin: 11-15 stycznia 2021 r., godz. 16.00-17.00 

Cykl warsztatów artystycznych. Podczas spotkania poznacie zimowych mieszkańców łazienkowskich 

ogrodów, m.in. rozśpiewanego rudzika, rozkoszne sikorki, uparciucha dzięcioła, płochliwą sójkę i 

kowalika łakomczucha. Wspólnie stworzymy ptasią kolekcję, a inspiracją będzie dekoracja ścienna 

Białego Domu. Zajęcia zakończymy dekorowaniem własnych, zimowych drzew. 

 

VI. Spotkania z Polską Operą Królewską 

Termin: 4 i 5 stycznia 2021 r., godz. 11.00-11.45 

Chciałbyś dowiedzieć się, na czym polega praca garderobianej i jak wykonywane są kostiumy? A może 

wolisz zobaczyć, jak śpiewaczka operowa przygotowuje się do spektaklu? Weź udział w pokazach 

online, podczas których zajrzysz za kulisy i zobaczysz, jak powstaje przedstawienie. 

Spotkania poprowadzą pracownicy Polskiej Opery Królewskiej, którzy pokażą uczestnikom szyte 

ręcznie kostiumy oraz opowiedzą, jak wygląda praca perukarki i garderobianej. Spotkania online 

prowadzone będą z zabytkowej przestrzeni Teatru Królewskiego w Starej Oranżerii, jednego z kilku w 

Europie oryginalnych XVIII-wiecznych teatrów dworskich. Opowieść o tym, jak działa opera, pozwoli 

poczuć jej magię. 

 

V. Fotowspomnienia w Łazienkach Królewskich  
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Do 31 stycznia 2021 r. w Galerii Plenerowej przy ul. Agrykola prezentowana będzie wystawa zdjęć 

wykonanych w Łazienkach Królewskich w ubiegłych stuleciach. To fotografie ze społecznego archiwum, 

nadesłane przez publiczność w ramach projektu "Fotowspomnienia". 

 

Muzeum Zamkowe w Malborku 

www.zamek.malbork.pl  

https://www.facebook.com/Muzeum.Zamkowe.w.Malborku  

Opłata: udział bezpłatny 

 

Trasa Zielona – zwiedzanie terenów zielonych Muzeum Zamkowego w Malborku z 

audioprzewodnikiem w warunkach dostosowanych do obowiązujących przepisów sanitarnych. Trasa 

wiedzie przez część Przedzamcza, przejazdy bramne, dziedzińce Zamku Średniego i Wysokiego, kaplicę 

Św. Anny, tarasy Zamku Wysokiego wraz z ogrodem wielkich mistrzów oraz fosy i międzymurza. Trasa 

Zielona. Więcej informacji o Trasie Zielonej na stronie Muzeum: https://zamek.malbork.pl/warto-

wiedziec/trasa-zielona-14  

 

Filmy edukacyjne dostępne na kanale YouTube prowadzonym przez Muzeum Zamkowe w Malborku: 

- 43 filmy dotyczące następujących zagadnień z okresu średniowiecza: życia codziennego, krucjat, 

etosu rycerza i literatury oraz okresu nowożytnego (uzbrojenie). Nowością będzie film edukacyjny 

dotyczący wystawy czasowej rzeźby średniowiecznej (wystawa „Bilde von Prage” prezentowana w 

dormitoriach Zamku Wysokiego obecnie niedostępna dla zwiedzających). 

Na kanale YouTube udostępniono również grę edukacyjną i wykłady poświęcone tematyce Plebiscytu 

na Powiślu w 1920 r. 

 

Muzeum Okręgowe w Zamku Królewskim w Sandomierzu 

www.zamek-sandomierz.pl  

www.facebook.com/zamek.sandomierz  

Miejsce: Zajęcia online i na platformie ZOOM. Materiały online.  

Opłata: udział bezpłatny 

Kontakt: edukacja@zamek-sandomierz.pl 

 

5 stycznia (wtorek) Kwiaty bibułkowe. Prezentacja rękodzieła online z udziałem artystów ludowych. 

 

8 stycznia (piątek) Komiks? Nie komiks? Jak opowiedzieć średniowieczną historię o miłości, zdradzie i 

karze na podstawie legendy o Walgierzu Udałym. Webinarium online z udziałem dr Anny Kowalskiej-

Różyło z Działu Literatury Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

 

11 stycznia (poniedziałek) godzina 11.00 – zajęcia na platformie ZOOM 

Wybrane tradycje i zwyczaje żydowskie. Tradycja żydowska obfituje w szereg zwyczajów związanych z 

etapami życia człowieka. Z pośród nich przedstawione zostaną ceremonie przejścia młodego człowieka 

w wiek dorosły: bar micwa i bat micwa oraz ślub żydowski. 

 

12 stycznia (wtorek) godzina 11.00 – zajęcia na platformie ZOOM 

http://www.zamek.malbork.pl/
https://www.facebook.com/Muzeum.Zamkowe.w.Malborku
https://zamek.malbork.pl/warto-wiedziec/trasa-zielona-14
https://zamek.malbork.pl/warto-wiedziec/trasa-zielona-14
http://www.zamek-sandomierz.pl/
http://www.facebook.com/zamek.sandomierz
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Jarmułka, sztrajmł czy spodik? Na zajęciach zgłębimy temat kultury i tradycji żydowskiej przez pryzmat 

tradycyjnego stroju żydowskiego, poznamy jego elementy i zastosowanie. Ubiór z czasem ewoluował, 

do tego doszły różnice regionalne i nie tylko, na przykład chasydzi (mistyczny ruch religijny w judaizmie) 

noszą aksamitne jarmułki, a współcześni mieszkańcy Izraela – ich szydełkowe wersje. 

 

12 stycznia (wtorek) Krzemień pasiasty – polski klejnot  

Spotkanie warsztatowe z mistrzem Cezarym Łutowiczem na muzealnej wystawie pt. „Krzemień 

pasiasty w biżuterii, małych formach złotniczych i obiektach sztuki” 

13 stycznia (środa) godzina 11.00 – zajęcia na platformie ZOOM 

Synagoga i jej wyposażenie. Zajęcia ukazują i objaśniają tradycyjne wyposażenia synagogi, skupi się 

przede wszystkim na synagogalna oraz na wystroju sali modlitw. Jednym z ciekawszych  elementów 

spotkania będzie ukazanie podobieństw pomiędzy kościołem, a synagogą. 

 

14 stycznia (czwartek) godzina 11.00 – zajęcia na platformie ZOOM 

Hebrajska epigrafika nagrobna. Symbolika żydowskich nagrobków na przykładzie cmentarzy 

żydowskich w Sandomierzu. 

 

15 stycznia (piątek) godzina 11.00 – zajęcia na platformie ZOOM 

Pamiętaj o dniu Szabatu! Jakie jest najważniejsze święto żydowskie? Co to jest drejdl? Dlaczego 

Chanuka ,,pachnie’’ pączkami? Na zajęciach wspólnie poznamy wszystkie najważniejsze święta 

żydowskie. 

 

Dodatkowe aktywności: od 4 stycznia na stronie Muzeum (www.zamek-sandomierz.pl, w zakładce 

Ferie z Muzeum Okręgowym w Sandomierzu) dostępne będą materiały dla najmłodszych – karty pracy, 

kolorowanki, wycinanki itp. (w formacie PDF, do pobrania i druku). 

 

Muzeum Narodowym w Lublinie  

www.mnwl.pl 

https://www.facebook.com/nationalmuseuminlublin 

Miejsce: Materiały zamieszczane będą na stronie internetowej Muzeum oraz na Facebooku. 

Opłata: udział bezpłatny 

https://www.mnwl.pl/Aktualnosci/Ferie_na_Zamku_-2-1188-20.html  

 

4 stycznia 2021 - Tańce dworskie – Allemande  

Taneczny krok w Nowy Rok! Zapraszamy do nauki podstawowych kroków dawnych tańców dworskich. 

Pomoże nam w tym cykl czterech filmów instruktażowych przygotowany przez Zespół Tańca Dawnego 

Belriguardo. Na początek poznamy niemiecką allemande.  

 

5 stycznia 2021 - Tańce dworskie – Pawana  

Taneczny krok w Nowy Rok! Zapraszamy do nauki podstawowych kroków dawnych tańców dworskich. 

Pomoże nam w tym cykl czterech filmów instruktażowych przygotowany przez Zespół Tańca Dawnego 

Belriguardo. W tym filmie zagości paradna pawana, w której należy kroczyć dumnie i dostojnie jak paw. 

 

http://www.mnwl.pl/
https://www.facebook.com/nationalmuseuminlublin
https://www.mnwl.pl/Aktualnosci/Ferie_na_Zamku_-2-1188-20.html
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6 stycznia 2021 - Tańce dworskie – Galiarda  

Taneczny krok w Nowy Rok! Zapraszamy do nauki podstawowych kroków dawnych tańców dworskich. 

Pomoże nam w tym cykl czterech filmów instruktażowych przygotowany przez Zespół Tańca Dawnego 

Belriguardo. Tym razem przed nami skoczna galiarda. 

 

7 stycznia 2021 - Tańce dworskie – Branle  

Taneczny krok w Nowy Rok! Zapraszamy do nauki podstawowych kroków dawnych tańców dworskich. 

Pomoże nam w tym cykl czterech filmów instruktażowych przygotowany przez Zespół Tańca Dawnego 

Belriguardo. W ostatnim filmie nauczymy się korowodowego branle’a.  

8 stycznia 2021 - Maskarada 

Wszyscy mamy już dosyć ciągłego zakrywania ust i nosa. Jednak karnawał to czas, kiedy oprócz 

maseczek możemy założyć także kolorowe, brokatowe maski! Na podstawie przygotowanych 

szablonów wspólnie wykonamy najpiękniejsze przykrycia twarzy, w których nikt nas nie rozpozna.  

 

11 stycznia 2021 - Motamy i składamy. Lalki! 

Kiedy nie możemy wyjść z domu, by pobawić się z kolegami i koleżankami ze szkolnej ławki, zawsze 

pozostaje nam zabawa lalkami! Czy wiecie, jak wyglądały dawne lalki, kiedy jeszcze nie było można 

kupić ich w sklepie?  Z czego je wykonywano i w jaki sposób? Wszystkiego dowiecie się w tym filmie, a 

na podstawie instruktażu stworzycie własne lalki lub motanki. 

 

12 stycznia 2021 - Muzealne zagadki 

Zapraszamy do pobrania materiałów edukacyjnych w postaci kart pracy do rozwiązania w domowym 

zaciszu. Poznamy m.in. historię i zbiory  Muzeum Narodowego w Lublinie, a także odkryjemy tajemnice 

światła w obrazach. 

 

13 stycznia 2021 - Poznajemy Muzeum – Przygoda z archeologią 

Czy archeolodzy poszukują skarbów lub kości mamutów? Co to są źródła archeologiczne i gdzie je 

znaleźć? Czym jest fibula, a czym lunula? Na te i wiele innych pytań odpowiemy rozwiązując zadania w 

zeszycie edukacyjnym z cyklu „Poznajemy Muzeum”, który tym razem poświęcony jest archeologii – 

jednej z bardziej fascynujących dziedzin nauki.  

 

14 stycznia 2021 - Historia pewnego zabytku – premiera filmu 

Wspólnie z Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej zapraszamy w filmową podróż na 

wschodnie rubieże Państwa Piastów. Razem z naszym głównym bohaterem zajrzymy do słowiańskiej 

wioski w okolicach grodu Wołyń, by nabyć odpowiednią broń, niezbędną w późniejszej walce o Grody 

Czerwieńskie. Jaki będzie rezultat stoczonej bitwy? I jakie będą losy naszego wojownika? Filmowa 

opowieść przyniesie odpowiedzi na wszystkie pytania, a zrekonstruowane stroje i realistyczne sceny 

sprawią, że przeniesiemy się o tysiąc lat wstecz. 

 

15 stycznia 2021 - Historia pewnego zabytku – premiera komiksu 

Znów wyruszamy w podróż na Grody Czerwieńskie z naszym dzielnym wojem, jednak tym razem – w 

wersji rysunkowej. Będzie to nie lada gratka dla fanów komiksów!  Tych, co zamiast filmów wolą 

obrazkowe historie z dymkami, zapraszamy do czytania opowieści, którą zilustrował Jakub Kijuc. 
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Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka 

www.muzeum.wieliczka.pl  

https://www.facebook.com/muzeum.wieliczka  

https://muzeum.wieliczka.pl/aktualnosci/ferie-w-muzeum-bezplatne-zajecia-online  

 

Miejsce: na warsztaty można się zgłaszać do godz. 15.30 dnia poprzedniego. Wejście poprzez przesłany 

link.  

Termin: wtorki i czwartki o godz. 10.00 i 12.00 - indywidualnie rodziny, poniedziałki, środy i piątki -   

grupy zorganizowane.  

Opłata: udział bezpłatny 

Zapisy: m.gawronska@muzeum.wieliczka.pl   

Indywidualny program dla grup zorganizowanych. Informacja: 12 289 16 33 

 

5 stycznia (wtorek) - Z notatnika górnika 

Jak wygląda dzień pracy górnika? Czy dla wszystkich jest taki sam? Od czego się rozpoczyna? Podczas 

zajęć dowiemy się co górnik powinien posiadać ze sobą podczas pracy, poznamy narzędzia jakie stosuje 

na co dzień, a nawet wykonamy jedno z nich. Podczas podróży po "górniczym świecie" sprawdzimy 

swoje zmysły, które potrzebne są  w pracy górnika. 

 

7 stycznia (czwartek) - Twarz zaklęta w kolorach 

Zapraszamy do wspólnej podróży po najwspanialszych karnawałach świata. Przygotujemy się do 

karnawału jak należy. Na zajęciach wspólnie wykonamy piękne kolorowe maski. 

 

12 stycznia (wtorek) - Opowieści o wielickim Zamku  

Każdy zamek, pałac, baszta czy stare ruiny skrywają swoje tajemnice i sekrety. 

Posiada je też wielicki zamek. Na zajęciach „Opowieści o wielickim Zamku” odkryjemy je i poznamy 

jego historię. Zaglądniemy też do baszty i dowiecie się do czego służyła kiedyś i co kryją jej piwnice… 

 

14 stycznia (czwartek) - Górnik dawnej kopalni  

Kopalnia soli w Wieliczce, to miejsce magiczne i tajemnicze, pełne podziemnych wyrobisk i krętych 

chodników. Twórcami tych wielickich podziemi byli górnicy, którzy w pocie czoła wydobywali solny 

skarb. Wędrując przez kopalnię poznamy ich pracę, oraz dowiemy się  jakie zadania mieli do 

wykonania. Uczestnikom spotkania przybliżymy nazwy zawodów górniczych: kopacz, trybarz, walacz, 

czy wozacz. Powiemy również o zagrożeniach, które „czaiły” się na nich pod ziemią. Poznamy też bliżej 

Skarbnika – dobrego ducha kopalni! Na zakończenie wykonamy godło górnicze. 

 

 

 

 

 

http://www.muzeum.wieliczka.pl/
https://www.facebook.com/muzeum.wieliczka
https://muzeum.wieliczka.pl/aktualnosci/ferie-w-muzeum-bezplatne-zajecia-online

