
Zbliża się nowy rok szkolny, w stosunku do którego wszyscy mają wielkie oczekiwania  

i nadzieje. Po niemal półtorarocznej przerwie, każdy ma nadzieję na powrót w mury szkolne, dające 

poczucie bezpieczeństwa i możliwość nieskrępowanego pogłębiania swojej wiedzy i zainteresowań. 

Zespół Edukatorów w Muzeum AK z dreszczykiem emocji oczekuje na grupy młodych poszukiwaczy 

przygód, łamaczy szyfrów i tajemnic! W nadchodzących miesiącach nasza oferta będzie opierać się na 

rozbudzaniu ciekawości i chłonięciu historii. Przygotowane przez nas zajęcia opierają się na 

maksymalnym zaangażowaniu dzieci i młodzieży w przebieg realizowanych zajęć. Reprinty 

dokumentów, oryginalny sprzęt używany podczas wojny i jego repliki oraz ciekawe wyzwania – to 

wszystko czeka już od września w progach Małej AKademii. 

Aby wspomóc pracę nauczycieli, nasz zespół wybrał do swojej stałej oferty zajęcia, które 

stanowią pełne uzupełnienie zagadnień realizowanych w nauczaniu historii w ramach obowiązującej 

podstawy programowej na każdym etapie edukacji szkolnej – od przedszkola po szkoły średnie  

i branżowe. Proponujemy m.in. zajęcia ułatwiające zrozumienie roli symboli narodowych, poznanie 

najważniejszych postaci z historii XX wieku i ich losów podczas dziejowej zawieruchy, a także 

zrozumienie różnorakich aspektów życia codziennego mieszkańców naszego kraju podczas wojny. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 

 

Oferta edukacyjna Muzeum AK w roku szkolnym 2021/2022 

 

Edukacja wczesnoszkolna: przedszkola i klasy I-III:  

 Orzeł Biały to nasz znak – poznajemy polskie symbole narodowe  

Zajęcia kierowane do dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z poznawaniem historii, 

dzięki udziałowi w zajęciach dzieci 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 oraz nagrania audio, karty pracy.  

Ilość uczestników: 5-30 osób  

Czas trwania: 60-90 minut  

 

 

 Poznajemy współczesnych rycerzy 

Uczestnicy, zajęć przy wykorzystaniu tablicy interaktywnej, zdobywają informacje na temat 

działalności żołnierzy Wojska Polskiego. Rozmowę aktywizującą zakończy prezentacja 

oryginalnego żołnierskiego ekwipunku. Dzieci będą mogły potrzymać m.in. hełm, telefon 

polowy, odznaczenia, a w trakcie zajęć dowiedzą się jak duże znaczenie dla żołnierzy miały 

polskie symbole narodowe. Uczestnicy pracować będą z kartami pracy. Czekaja na nich liczne  

Ilość uczestników: 5-30 osób  

Czas trwania: 60-90 minut  

 

  



 Czworonożni żołnierze – zwierzęta też walczą  

Uczestnicy zajęć dzięki różnorodnym aktywnościom oraz prezentacji multimedialnej 

dowiadują się, jakie zwierzęta służyły w armiach. Ulubione zajęcia najmłodszych 

zwiedzających – wspólnie z edukatorem muzealnym dzieci poznają role, jakie w armii pełniły 

konie, psy, gołębie a nawet niedźwiedź.  

Ilość uczestników: 5-30 osób  

Czas trwania: 60-90 minut  

 

Szkoła podstawowa, klasy 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. Uczestnicy zajęć uzupełniają kopie dokumentów 

używanych podczas wojny, dowiadują się czym była legalizacja oraz zdobywają umiejętności 

szyfrowania wiadomości. 

Ilość uczestników: 5-30 osób  

Czas trwania: 120 minut  

 

 Wrzesień 1939 walka i konspiracja – warsztaty 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. 

Ilość uczestników: 5-30 osób  

Czas trwania: 120 minut  

 

 Zostań Asem wywiadu – warsztaty z grą terenową  

Uczestnicy w trakcie miniwykładu, wzbogaconego o prezentację multimedialną, 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. 

Ilość uczestników: 5-30 osób  

Czas trwania: 120 minut  

 

 W okupowanym Krakowie – warsztaty kierowane głównie do mieszkańców Krakowa  

Uczestnicy, dzięki pokazowi multimedialnemu, poznają dokładniej warunki życia codziennego 
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. Ich treść zostanie wspólnie przeanalizowana. 
Następnie Uczestnicy warsztatów podzieleni na 4 zespoły wezmą udział w grze 
wielkoformatowej (plansza 50 m2), w trakcie której wcielą w rolę mieszkańców okupowanego 
Krakowa. Podczas rozgrywki uczestnicy wykonują różne zadania, dzięki czemu wykorzystują 
wiadomości zdobyte w poprzedniej części zajęć.  
Ilość uczestników: 5-30 osób  

Czas trwania: 120 minut  

 

 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.  

Ilość uczestników: 5-30 osób  

Czas trwania: 120 minut  

 

 

 Cichociemni. Wyjątkowi polscy żołnierze.  

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.  

Ilość uczestników: 5-30 osób  

Czas trwania: 120 minut  

 

 

Szkoły ponadpodstawowe:  

 Nie tylko bronią walczono 

Podczas zajęć uczestnicy poznają rolę propagandy w kreowaniu życia społecznego podczas II 

wojny światowej. 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.  

Ilość uczestników: 5-30 osób  

Czas trwania: 120 minut  

 

warsztaty z grą wielkoformatową: 

 W okupowanym Krakowie – warsztaty kierowane głównie do mieszkańców Krakowa  

Uczestnicy, dzięki pokazowi multimedialnemu, poznają dokładniej warunki życia codziennego 
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. Następnie Uczestnicy warsztatów podzieleni na 
4 zespoły wezmą udział w grze wielkoformatowej (plansza 50 m2), w trakcie której wcielą w 
rolę mieszkańców okupowanego Krakowa. Podczas rozgrywki uczestnicy wykonują różne 
zadania, dzięki czemu wykorzystują wiadomości zdobyte w poprzedniej części zajęć.  
Ilość uczestników: 5-30 osób  

Czas trwania: 120 minut  

 
Szlakiem AK i Akcji „Burza” w Małopolsce – dla mieszkańców innych miejscowości  
Uczestnicy, dzięki pokazowi multimedialnemu, poznają dokładniej warunki życia codziennego 
na terenie okupowanej Małopolski. W sposób szczególny przybliżona zostanie działalność 
konspiracyjna prowadzona na tym obszarze. Podczas mini wykładu, wzbogaconego  
o prezentację multimedialną uczestnicy wypełniać będą zadania umieszczone  
w dedykowanych zajęciom książeczkach edukacyjnych. Zdobyta wówczas wiedza będzie 
stanowić istotny element kolejnej części zajęć, jaką jest wielkoformatowa gra edukacyjna.  
W czasie rozgrywki uczestnicy utworzą oddziały partyzanckie, których zadaniem będzie 
zdobycie jak największej ilości pieniędzy oraz kart zaopatrzenia. Będzie to możliwe m.in. 
dzięki udzielaniu prawidłowych odpowiedzi na pytania.  
Ilość uczestników: 5-30 osób  

Czas trwania: 120 minut  

 

Zwiedzanie z przewodnikiem: 

Ekspozycja stała Muzeum AK jest poświęcona historii struktur Polskiego Państwa Podziemnego i jego 

siły zbrojnej – Armii Krajowej. Zlokalizowana na dwóch piętrach przestrzeń ukazuje zwiedzającym 

całościowy obraz polskiego podziemia, rozpoczynając od okresu II Rzeczypospolitej, a kończąc na 

latach powojennych. Na wystawie prezentujemy setki zdjęć i pamiątek, będących śladem losów 

poszczególnych osób, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy AK. Podczas zwiedzania można 

zobaczyć rekonstrukcję czołgu Vickers, dotknąć kadłuba brytyjskiego samolotu bombowego Halifax, 

uzmysłowić sobie wielkość rakiety V-2 (zaprezentowanej w skali 1:1), a także poczuć się jak 

cichociemny i skoczyć ze spadochronem do okupowanego kraju przy pomocy wirtualnej 

rzeczywistości. 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. 

 

Z działalności edukacyjnej bądź usług przewodnickich w Muzeum AK można skorzystać od wtorku 

do piątku w godzinach od 11.00 – 18.00. 

 

 

 

 



Rezerwacja: 

Rezerwacje na zajęcia edukacyjne lub/i zwiedzanie z przewodnikiem – przyjmowane są z co najmniej  

tygodniowym wyprzedzeniem telefonicznie w kasie Muzeum pod numerem 12 41 00 796 lub 

mailowo pod adresem: rezerwacja@muzeum-ak.pl 

 

Koszty:  

udział w warsztatach – 10 zł/uczeń, 2 zł/opiekun 

Zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim dla grup szkolnych – 120 zł + koszt biletu wstępu w 

cenie 8 zł dla ucznia i 2 zł dla opiekuna 

Zwiedzanie z przewodnikiem w języku polskim – 120 zł + koszt biletu wstępu w cenie 8 zł bilet 

ulgowy, 16 zł bilet normalny. 

Zwiedzanie z przewodnikiem w języku obcym – 170 zł + koszt biletu wstępu w cenie 8 zł bilet ulgowy, 

16 zł bilet normalny. 

mailto:rezerwacja@muzeum-ak.pl

