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Mała AKademia – warsztaty dla dzieci 
i młodzieży w Muzeum Armii Krajowej



Warsztat dla kl. I-III: 
Orzeł Biały to nasz Znak czyli poznajemy polskie 
symbole narodowe 



Dzięki udziałowi w zajęciach uczniowie poznają znaczenie oraz 
zastosowanie polskich symboli narodowych – zostają zaznajomione z 
genezą powstania i rozwojem godła, flagi oraz hymnu państwowego. 

W czasie zajęć wykorzystywane są: 

➢ prezentacja multimedialna wzbogacona o materiały źródłowe

➢ nagrania audio

➢ karty pracy

Zajęcia odbywają się w salce edukacyjnej oraz na ekspozycji stałej 
Muzeum AK. Czas trwania: 90 min.



Warsztat dla kl. I-III: 
Poznajemy współczesnych rycerzy 



Uczestnicy, zajęć zdobywają informacje na temat działalności żołnierzy
Wojska Polskiego oraz największych bohaterów okresu II wojny
światowej.

Podczas zajęć prowadzona jest prezentacja oryginalnego żołnierskiego
ekwipunku. Uczniowie będą mogły potrzymać m.in. hełm, telefon
polowy, odznaczenia, a w trakcie zajęć dowiedzą się jak duże znaczenie
dla żołnierzy miały polskie symbole narodowe.

Zajęcia odbywają się w salce edukacyjnej oraz na ekspozycji stałej 

Muzeum AK. Czas trwania: 90 min.



Warsztat dla kl. I-III: 
Czworonożni żołnierze czyli zwierzęta też walczyły. 



Zdecydowanie ulubione zajęcia najmłodszych zwiedzających!

Wspólnie z edukatorem muzealnym dzieci poznają role, jakie w armii 
pełniły konie, psy, gołębie a nawet niedźwiedź. 

Zajęcia odbywają się w salce edukacyjnej oraz na ekspozycji stałej 
Muzeum AK. Czas trwania: 90 min.



Warsztat dla kl. IV-VIII:
W szeregach Armii Krajowej 



Podczas zajęć uczniowie przechodzą przez poszczególne fazy szkolenia 
członków Polskiego Państwa Podziemnego. 

Poznają szereg postaci związanych z konspiracją oraz 
niebezpieczeństwa, które na nich czekały. 

Uczą się m.in. szyfrowania wiadomości, używania alfabetu Morsea oraz 
metod pracy w konspiracji.  

Zajęcia odbywają się w salce edukacyjnej oraz na ekspozycji stałej 
Muzeum AK. Czas trwania: 120 min.



Warsztat dla kl. IV-VIII: 
Wrzesień 1939 walka i konspiracja – warsztaty połączone z 
grą terenową 



Uczestnicy w trakcie aktywnego zwiedzania wypełniają karty pracy. 

Przybliżone zostaną im podczas warsztatów zagadnienia dotyczące przebiegu 
wojny obronnej 1939, historii ziem polskich w czasie okupacji oraz 
konspiracyjnej działalności Polaków w tym trudnym dla narodu czasie. 

Zdobyte w trakcie zajęć informacje uczestnicy będą wykorzystywać w czasie 
gry terenowej na terenie ekspozycji stałej Muzeum stanowiącej rekapitulację 
treści warsztatów.

Zajęcia odbywają się w salce edukacyjnej oraz na ekspozycji stałej Muzeum 
AK. Czas trwania: 120 min.



Warsztat dla kl. IV-VIII: 
Zostań asem wywiadu – warsztaty z grą terenową



Uczestnicy uzyskają informacje na temat polskich wywiadowców, kurierów, 
łączników i harcerzy. 

Otrzymają materiały edukacyjne zawierające m.in. teksty źródłowe, fotografie 
i łamigłówki, których fragmenty wypełniają. Dzięki temu mogą zapoznać się 
m.in. z tajnikami szyfrowania. 

Zdobyte w trakcie zajęć informacje oraz wypełnione dokumenty uczestnicy 
będą wykorzystywać w czasie gry terenowej na terenie ekspozycji stałej 
Muzeum stanowiącej rekapitulację treści warsztatów.

Zajęcia odbywają się w salce edukacyjnej oraz na ekspozycji stałej Muzeum 
AK. Czas trwania: 120 min



Warsztat dla kl. IV-VIII oraz dla szkół średnich: 
W okupowanym Krakowie



Uczestnicy poznają dokładnie warunki życia codziennego Polaków pod 
okupacją. Dowiedzą się jak wyglądała codzienność mieszkańców stolicy 
Generalnego Gubernatorstwa. Będą wypełniać obowiązkowe dla Polaków 
dokumenty, otrzymają kartę żywnościową oraz gazetę z czasów okupacji. 

W ramach rekapitulacji warsztatów uczestnicy podzieleni na 4 zespoły, które 
wezmą udział w grze wielkoformatowej (plansza 50 m2), w trakcie wcielą się w 
rolę mieszkańców okupowanego Krakowa, na których czekać będą różnorakie 
niebezpieczeństwa. 

Zajęcia odbywają się w salce edukacyjnej oraz na ekspozycji stałej Muzeum 
AK. Czas trwania: 120 min.



Warsztat dla kl. IV-VIII: 
Młodzi konspiratorzy 



Zajęcia tematycznie dotykają życia i działalności pod okupacją najmłodszych 
osób pracujących w konspiracji. 

Stanowią idealny wstęp do omawiania lektur dotyczących działalności 
Szarych Szeregów i małego sabotażu. 

W czasie zajęć uczniowie mogą wcielić się w rolę konspiratorów: szyfrować 
meldunki oraz podrabiać dokumenty. 

Zajęcia odbywają się w salce edukacyjnej oraz na ekspozycji stałej Muzeum 
AK. Czas trwania: 120 min.



Warsztat dla kl. IV-VIII: 
Cichociemni. Wyjątkowi polscy żołnierze.
Warsztaty edukacyjne z gra terenową. 



W trakcie warsztatów przedstawiona jest historia cichociemnych - elitarnych 
polskich żołnierzy, doskonale wyszkolonych i wszechstronnie przygotowanych 
do walki o wolność i suwerenność swej ojczyzny. Uczestnicy poznają genezę, 
system naboru, metody szkoleń, specyfikę przerzutu do okupowanego kraju 
oraz spektrum działalności tych niezwykłych Polaków. 

W trakcie zajęć prezentowany jest ekwipunek i wyposażenie cichociemnych. 
Uczestnicy zapoznają się z metodami szyfrowania, jak też samodzielnie 
wykonują okupacyjne dokumenty.

W programie warsztatów jest również zwiedzanie przestrzeni ekspozycyjnej 
tematycznie powiązanej z zagadnieniem cichociemnych oraz gra terenowa. 

Czas trwania: 120 min. 



Warsztat dla szkół średnich: 
Nie tylko bronią walczono



Podczas zajęć uczestnicy poznają rolę języka propagandy 
w kreowaniu życia społecznego podczas II wojny światowej. 

Uczniowie odkryją rolę małego sabotażu oraz historię działalności Szarych 
Szeregów. 

Dowiedzą się w jaki sposób Armia Krajowa starała się podnieść na duchu 
Polaków żyjących pod okupacjami oraz metody bezkrwawej walki 
prowadzonej z okupantem. 

Zajęcia odbywają się w salce edukacyjnej oraz na ekspozycji stałej Muzeum 
AK. Czas trwania: 120 min. 



Warsztat dla kl. IV-VIII oraz dla szkół średnich: 
Szlakiem AK i Akcji „Burza” w Małopolsce



Uczestnicy poznają dokładniej warunki życia codziennego na terenie 
okupowanej Małopolski. W sposób szczególny przybliżona zostanie 
działalność konspiracyjna prowadzona na tym obszarze, skupiając się na 
poszczególnych rejonach obecnego województwa małopolskiego. 

W ramach rekapitulacji warsztatów uczestnicy podzieleni na 4 zespoły wezmą 
udział w grze wielkoformatowej (plansza 50 m2), w trakcie której wcielą w rolę 
mieszkańców Małopolski, na których czekać będą różnorakie 
niebezpieczeństwa. 

Zajęcia odbywają się w salce edukacyjnej oraz na ekspozycji stałej Muzeum 
AK. Czas trwania: 120 min.



Zwiedzanie Muzeum AK z przewodnikiem 



Podczas zwiedzania ekspozycji muzeum można m.in: 

➢ zobaczyć rekonstrukcję czołgu Vickers, 

➢ dotknąć kadłuba brytyjskiego samolotu bombowego Halifax,

➢ rakietę V-2 (w skali 1:1), 

➢ poczuć się jak cichociemny i skoczyć ze spadochronem do okupowanego 
kraju przy pomocy VR!

Opowieść przewodnika pozwoli poznać ciekawostki i anegdoty z okresu 
okupacji, dogłębniej zaznajomić się z prezentowanymi w gablotach 
eksponatami, a przy tym zrozumieć szerszy kontekst wydarzeń, jakie miały 
miejsce na arenie międzynarodowej i w Polsce na przestrzeni XX wieku.

Czas zwiedzania: 60-90 min.



Informacje praktyczne 

Jak zarezerwować warsztaty: 

Rezerwacje przyjmowane są z co najmniej  tygodniowym wyprzedzeniem 

telefonicznie w kasie Muzeum pod numerem tel.: 12 41 00 796 lub mailowo: 

rezerwacja@muzeum-ak.pl

Koszty: 

warsztaty – 10 zł/uczeń, 2 zł/opiekun

zwiedzanie z przewodnikiem dla grup szkolnych:

120 zł + koszt biletu wstępu w cenie 8 zł dla ucznia i 2 zł dla opiekuna

mailto:rezerwacja@muzeum-ak.pl


Jak do nas dojechać:

WSKAZÓWKI DOJAZDU:

Około 400 metrów od siedziby Muzeum AK znajduje się 
dworzec autobusowy MDA oraz stacja kolejowa Kraków 
Główny. Pod estakadą przy ul. Wita Stwosza zatrzymują się 
busy obsługujące okoliczne miejscowości. 

Do Muzeum AK można dotrzeć pojazdami komunikacji 
miejskiej. W okolicy znajdują się przystanki:

✓ „Muzeum Armii Krajowej” zlokalizowany jest ok. 40 
metrów od budynku. Zatrzymuje się na nim linia nr 537;

✓ „Dworzec Główny Tunel” zlokalizowany jest pod 
dworcem kolejowym, ok. 500 metrów od budynku. Do 
Muzeum można dotrzeć peronami kolejowymi lub ulicą 
Wita Stwosza. Obsługują go linie: 5, 17, 19, 50;

✓ „Dworzec Główny Wschód” zlokalizowany jest ok. 400 
metrów od budynku. Obsługują go linie: 182, 192, 208, 
482, 537 

✓ przystanek autobusowy „Cmentarz Rakowicki Zachód” 
zlokalizowany jest ok. 400 metrów od budynku. 
Obsługują go linie:
105, 129, 139, 159, 169, 257, 277, 280, 405, 429, 469



zapraszamy do kontaktu


