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Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do zapoznania się oraz skorzystania z oferty eduka-
cyjnej przygotowanej przez nasze Muzeum. Skierowana jest ona do placó-
wek oświatowych i kulturalnych.

Zajęcia zostały opracowane przez naszych pracowników, którzy są za-
równo profesjonalistami jak również pasjonatami historii w tym historii 
lokalnych terenów.

W opracowanych przez nas lekcjach wykorzystane zostaną ekspozycje 
stałe i czasowe oraz ważne dla historii elementy miasta.

Najważniejszym celem zajęć w naszym Muzeum jest zainteresowanie 
odbiorców historią w  ciekawy i  przystępny sposób. Poza przekazaniem 
cennej wiedzy chcemy również uświadamiać, że historia może nas inspiro-
wać w obecnych działaniach.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty

Rodzaje zajęć

Lekcje na wystawie 
muzealnej

Lekcje terenowe –  
piesze

Lekcje terenowe –  
autokarowe

Lekcje  
na zamówienie

Warsztaty

Rezerwacja zajęć

Lekcje prowadzone na terenie Muzeum, 
warsztaty oraz lekcje terenowe prosimy re-
zerwować z  tygodniowym wyprzedzeniem. 
W przypadku lekcji na zamówienie obowią-
zuje dwutygodniowy system rezerwacji.

Rezerwacji można dokonać: 

mailowo: 
adrianna.tabara.mzsipbnb@gmail.com,

telefonicznie:
 + 48 0-46 862-33-09

lub osobiście w Muzeum.

Wszystkie zajęcia odbywają się w godzinach 
pracy naszej placówki,  
10:00-16:00

6 zł/os.

10 zł/os.

10 zł/os.

25 zł/os.
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Lekcje na wystawie muzealnej
  1. Godło, ojczyzna, flaga.    4–8 lat  

Rozmowa z  dziećmi na temat znaczenia często używanych pojęć, oraz 
omówienie symboli narodowych. W  ramach zabawy dzieci poszukują na 
ekspozycji symbolu flagi oraz orła.
Czas: ok 45–60 min. Ilość uczestników: grupa 8–25 osób.

  2. Z żołnierskiego plecaka.    8–12 lat

Podczas zajęć dzieci dowiedzą się jak wglądało wyposażenie żołnierza Wojska 
Polskiego we wrześniu 1939 roku. Omówione zostaną typy umundurowania, 
ich ewolucja na przestrzeni lat oraz różnice w  wybranych formacjach 
wojskowych a także rodzaje nakryć głowy żołnierza. Poruszona zostanie 
kwestia zawartości plecaka żołnierskiego, co w nim powinno się znajdować 
oraz pokaz troczenia plecaka. Odtworzony zostanie krótki film o wyposażeniu 
polskich żołnierzy we wrześniu 1939 roku.
Czas: ok 45–90 min. Ilość uczestników: grupa 8–25 osób.

  3. Spotkanie z dawną książką.    8–12 lat

Podczas spotkania dzieci poznają historię alfabetu, druku oraz obejrzą kilka 
ciekawych egzemplarzy z muzealnej biblioteki. 

W czasie lekcji dzieci wymyślą i wykonają okładkę do książki o tematyce 
wskazanej przez prowadzącego.

Wyświetlony zostanie film o dawnych kronikach.
Czas: ok 45–90 min. Ilość uczestników: grupa 8–25 osób.

  4. Pradzieje Ziemi Sochaczewskiej – warsztaty archeologiczne.    8–12 lat

Lekcja skupia się na dwóch aspektach – w pierwszej części przedstawiona jest 
praca archeologa i na czym polegają badania archeologiczne. Zaprezentowane 
są podstawowe narzędzia pracy i zdjęcia z badań. Druga część skupia się na 
opowiedzeniu o początkach osadnictwa na terenie Polski oraz Sochaczewa. 
Podczas lekcji zaprezentowane są narzędzia krzemienne i metalowe, a także 
ceramika pradziejowa. Następnie prezentowany jest film pt. „Prehistoryczny 
Łowca”, przygotowany przez Państwowe Muzeum Archeologiczne.
Czas: ok 45–90 min. Ilość uczestników: grupa 8–25 osób.
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  5. Historia Sochaczewa.    12–16 lat.

Wykład z  prezentacją, połączony ze zwiedzaniem wszystkich ekspozycji 
muzealnych. W  ramach wykładu zostanie omówiona historia Sochaczewa 
od czasów prehistorycznych, poprzez średniowiecze, nowożytność, I  wojnę 
światową, dwudziestolecie międzywojenne po II wojnę światową.
Czas: ok 45–90 min. Ilość uczestników: grupa 8–25 osób.

  6.  Nad Bzurą bez zmian – Sochaczew i Ziemia Sochaczewska podczas I Wojny        

 światowej.    Od 12 lat

Lekcja skupia się na wydarzeniach z lat 1914–1918, ze szczególnym naciskiem 
na rok 1915. Podczas zajęć zostaną omówione nie tylko przyczyny wybuchu 
konfliktu, ale także jego skutki, oraz rola miasta w tym tragicznym konflikcie. 
Poruszona zostanie nie tylko kwestie wojny pozycyjnej w  rejonie Bzury 
oraz Rawki, ale także zagadnienie ataków gazowych oraz ewolucja środków 
technicznych wykorzystywanych podczas walki.
Czas: ok 45–90 min. Ilość uczestników: grupa 8–25 osób.

  7.  Drogi do Wolności – odzyskanie przez Rzeczpospolitą Niepodległości  

 w latach 1914–1921.    Od 15 lat

Podczas zajęć omówione zostaną polskie organizacje i  oddziały wojskowe 
powstałe podczas I  Wojny Światowej, sytuacja polityczna w  roku 1918 
i  formowanie zrębów państwa polskiego, a  także kształtowanie granic, 
zarówno na zachodzie, jak i wschodzie.

Lekcji towarzyszyć będzie prezentacja i  omawianie muzealiów powią-
zanych z powstaniami i wojną polsko-bolszewicką m.in. mundur weterana  
powstania wielkopolskiego, szabla z okresu wojny polsko-bolszewickiej i inne 
przedmioty z tego okresu.
Czas: ok 45–90 min. Ilość uczestników: grupa 8–25 osób.

  8.  Obronić Miasto – Kampania Wrześniowa 1939 oraz Bitwa nad Bzurą.    Od 15 lat

Lekcja przeprowadzana na głównej sali wystawienniczej muzeum, opiera się 
niemal w całości o bogate zbiory naszej placówki. Podczas zajęć omówione 
zostaną przyczyny wybuchu II Wojny Światowej, organizacja Wojska 
Polskiego, oraz przede wszystkim Kampania Wrześniowa i Bitwa nad Bzurą, 
ze szczególnym uwzględnieniem roli Sochaczewa. Zaprezentowane zostaną 
pamiątki po weteranach walczących nad Bzurą, oraz przedstawiona zostanie 
historia II batalionu 18 Pułku Piechoty majora Feliksa Kozubowskiego 
– obrońców naszego miasta. Na zakończenie zostanie wyświetlony film 
„W  obiektywie wrażego aparatu”, prezentujący zdjęcia miasta wykonane 
podczas Kampanii Wrześniowej.
Czas: ok 45–90 min. Ilość uczestników: grupa 8–25 osób.
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  1. Biżuteria z pradziejów.    4–8 lat

Zajęcia techniczne z krótkim omówieniem historii biżuterii. Dzieci formują 
paciorki z przygotowanej wcześniej kolorowej modeliny, tworząc w  efekcie 
końcowym barwne bransoletki lub naszyjniki wzorowane na ozdobach z pra-
dziejów. Wykonane prace można zabrać ze sobą.
Czas: ok 45–90 min. Ilość uczestników: grupa 8–25 osób.

  2. Garnki/naczynia z plasteliny/modeliny.    4–8 lat

Dzieci lepią z plasteliny lub modeliny naczynia techniką wałeczkową, która stoso-
wana była w pradziejach, następnie nanoszą na nie dowolne wzory przy pomocy 
patyczka. Warsztaty uzupełnia emisja krótkiego filmu przedstawiającego techniki 
zdobienia naczyń w dawnych czasach. Wykonane prace można zabrać ze sobą.
Czas: ok 45–90 min. Ilość uczestników: grupa 8–25 osób.

  3. Zabawa w wykopaliska.    4–8 lat

Na tych zajęciach dzieci dowiedzą się kim jest archeolog i  jaki cel mają 
wykopaliska, oraz będą miały możliwość obejrzenia krótkiego filmu 
obrazującego pracę archeologów. 

W  części praktycznej dzieci będą odnajdowały i  odkopywały za pomocą 
małych łopatek, niczym prawdziwi archeolodzy, zakopane w piasku przedmioty.
Czas: ok 45–90 min. Ilość uczestników: grupa 8–25 osób.

  4. Malowanie ceramiki.    4–8 lat

Zadaniem dzieci będzie ozdobienie wydrukowanych na papierze A4 grafik, 
przedstawiających ceramikę pradziejową przy pomocy dowolnej techniki 
– farb, kredek, wyklejania plasteliną lub papierem kolorowym. Wykonane 
prace można zabrać ze sobą. Warsztaty uzupełnia emisja krótkiego filmu 
przedstawiającego techniki zdobienia naczyń w dawnych czasach.
Czas: ok 45–90 min. Ilość uczestników: grupa 8–25 osób.

  5. Zabawa z gliną.    4–8 lat

Dzieci lepią z gliny naczynia techniką wałeczkową, stosowaną w pradziejach, 
następnie nanoszą dowolne wzory przy pomocy patyczka. Warsztaty uzupełnia 
emisja krótkiego filmu przedstawiającego techniki zdobienia naczyń w dawnych 
czasach. Po skończonych zajęciach naczynia trafiają z  powrotem do masy 
glinianej, nie ma możliwości zabrania ich ze sobą.
Czas: ok 45–90 min. Ilość uczestników: grupa 8–25 osób.
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Lekcje terenowe – piesze

  1.  Historia i zwiedzanie Zamku Książąt Mazowieckich.    Dla wszystkich 

kategorii wiekowych

Zamek Książąt Mazowieckich w  Sochaczewie jest bez wątpienia jedną 
z wizytówek miasta i jednym z najważniejszym zabytków naszego rejonu.

Prezentowana lekcja ma charakter terenowy – grupy spotykają się 
z przewodnikiem albo pod budynkiem Muzeum lub pod samym Zamkiem. 
W  ramach zajęć przedstawiana jest całościowo historia zamku i  jego rola, 
a następnie uczestnicy zostają zaznajomieni z układem budowli, z omówieniem 
roli każdego pomieszczenia.
Czas: 60–90 minut. Liczba uczestników: optymalnie 25 osób

  2. Wojenny Sochaczew.    (od 8 lat)

Przejście i omówienie najważniejszych punktów na terenie miasta, związanych 
z latami okupacji. Uczestnicy dowiedzą się jak wyglądała i gdzie miała miejsce 
przeprawa żołnierzy 18 PP przez Bzurę, odwiedzą kwatery żołnierskie na 
cmentarzu parafialnym, następnie poznają dzieje szpitala nr  802 mieszczącego 
się w  gmachach szkół podstawowych, oraz poznają kulisy zamachu na 
wicestarostę sochaczewskiego Hermanna Forbichlera.
Czas:90–120 minut. Liczba uczestników: optymalnie 25 osób

  3. Spacer w przeszłość Sochaczewa.    (od 8 lat)

Wycieczka po miejscach istotnych dla historii miasta – uczestnicy dowiedzą 
się m.in. co się działo w średniowieczu na Poświętnym, jaką rolę pełniło 
Podzamcze, dlaczego park Chopina nazywany był „dzielnicą żydowską”, oraz 
gdzie nad rzeką znajdował się tzw. młyn książęcy.
Czas: 90–120 minut. Liczba uczestników: optymalnie 25 osób
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Lekcje terenowe – autokarowe  
(muzeum nie organizuje transportu na miejsce)

  1. Przejazd szlakiem walk nad Bzurą.    (od 12 lat)

Opcjonalne punkty na trasie Boryszew, Kozłów, Rybno, Mistrzewice, Granica. 
Na kolejnych przystankach uczestnicy, w  oparciu o  wydarzenia związane 
z powyższymi lokalizacjami, poznają przebieg Bitwy nad Bzurą.

  2. Fortyfikacje Sochaczewa.    (od 8 lat)

Rola, przeznaczenie i  umiejscowienie na terenie Sochaczewa niemieckich 
schronów bojowych, życie załóg fortecznych, oraz przebieg walk prowadzących 
do wyzwolenia miasta spod okupacji niemieckiej. Zwiedzanie schronów przy 
ulicach Kątowej i Lubiejewskiej. 

UWAGA – obiekty znajdują się pod opieką Fundacji Ochrony Zabytków 
Mazowsza. Przeprowadzenie lekcji jest możliwe po uzgodnieniu terminu 
z koordynatorem „Projektu Sochaczewskie Fortyfikacje”.

Lekcje na zamówienie

Ze względu na szerokie pole badawcze Muzeum, istnieje możliwość 
konsultacji w  sprawie przygotowania lekcji muzealnej na wybrany temat 
związany z historią Polski w okresie 1914–1918 i 1939–1945, lub dotyczący 
historii regionu.



Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą
Polska, Pl. Kościuszki 12, 96-500 Sochaczew

www.muzeumsochaczew.pl
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