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Warsztaty edukacyjne z
dojazdem do placówki
 
DLA PRZEDSZKOLI

NIE WYKŁADAMY HISTORII.
RAZEM DOTYKAMY PRZESZŁOŚCI! 

Zajęcia odbywają się we wskazanej przez Państwa placówce.

Nasze warsztaty trwają 60 minut  i prowadzone są zawsze
przez zawodowych archeologów.  Są to zajęcia dla dzieci w
wieku 3-6 lat. Zajęcia prowadzimy w grupach do 25 osób. Do
przeprowadzenia warsztatów potrzebujemy sali ze stolikami i
krzesełkami dla dzieci. 

Wydaje Ci się, że przeszłość jest nudna?

A może najdawniejsza historia jest zbyt trudna
dla najmłodszych dzieci? Nic bardziej mylnego! 

Pragniemy zaproponować Państwu nasze wyjątkowe
zajęcia pt. "Mały Archeolog". Oferowane zajęcia mają
formę warsztatów, na których dzieje się naprawdę
wiele! Trwają one 60 minut i są wypełnione przeróżnymi
aktywnościami! Poniżej znajdą Państwo szczegółowy
opis warsztatów "Mały Archeolog" i każdej z wielu
aktywności realizowanych podczas tych zajęć.

Warsztaty dla przedszkoli
Za nami już ponad 600 warsztatów  przeprowadzonych
dla ponad 13.000 dzieci i młodzieży!

Nasze zajęcia realizowaliśmy w placówkach w całej
Polsce. Z przyjemnością przeprowadzimy je również u
Państwa!

Autorski program zajęć



Koszt zajęć jest stały i niezależny od wielkości grupy, która może
liczyć maksymalnie do 25 dzieci. Dla placówek spoza Warszawy
doliczamy koszt przejazdu - ustalany jest on indywidualnie. Koszt
ten jest naliczany jednokrotnie i dzielony na wszystkie grupy,

dlatego zawsze zachęcamy do większych zamówień!

 

320 zł - pojedyncze warsztaty dla grupy do 25 osób
275 zł - pojedyncze warsztaty przy zamówieniu dwóch warsztatów
odbywających się tego samego dnia
250 zł - pojedyncze warsztaty przy zamówieniu co najmniej trzech
warsztatów odbywających się tego samego dnia
+ koszty dojazdu (dla miejscowości poza Warszawą)

 

Przeprowadzenie zajęć potwierdzamy oczywiście wystawieniem
faktury.

 

Prowadzimy także zajęcia dla dzieci starszych z klas I-V szkoły
podstawowej - zamówienia dla różnych grup wiekowych można
łączyć!

Koszt naszych warsztatów

Zajęcia prowadzone są zawsze przez zawodowych archeologów
(w tym wykładowcę archeologii na Uniwersytecie Warszawskim),

od wielu lat czynnie pracujących jako profesjonalni edukatorzy i
popularyzatorzy nauki. Nasz zespół cechuje się
olbrzymim doświadczeniem w edukacji historycznej dzieci,
zdobytym podczas spotkań z dziesiątkami tysięcy osób z całej
Polski!

Zajęcia trwają 60 minut. Jednego dnia możemy
przeprowadzić w Państwa przedszkolu zajęcia dla
maksymalnie 6 grup - dostosowujemy się godzinowo do
Państwa potrzeb. Prosimy przy tym, by wszystkie zajęcia
odbywały się w jednej sali ze stolikami i krzesełkami dla
dzieci.
 

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 3-6 lat z
przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów
przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz zerówek.

PRAWDZIWA ARCHEOLOGICZNA PRZYGODA
W PAŃSTWA PRZEDSZKOLU!

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OPISEM
NASZYCH ZAJĘĆ PT. "MAŁY ARCHEOLOG"!



MAŁY
ARCHEOLOG

Poznajemy zawód archeologa

Narzędzia pracy archeologa
Zobaczymy przeróżne sprzęty używane w swojej

pracy przez archeologów.

Łopatki i pędzelki to dopiero początek! 

Wyprawa na wykopaliska
Ruch to zdrowie!

Dlatego na naszych zajęciach uczymy się
wierszyka o archeologu, wprowadzając
elementy ruchowe i pokazywanie.

Podczas tych 60-minutowych zajęć poznamy
razem zawód archeologa i dowiemy się jak
odkrywać najdawniejsze czasy!

Nauczymy się lub utrwalimy sobie takie słowa jak
archeologia, zabytek, muzeum, historia i przeszłość.

Wszystkie aktywności dzieją się na jednych
60-minutowych zajęciach

ZAJĘCIA ARCHEOLOGICZNE
DLA DZIECI W WIEKU 3-6 LAT

Oglądamy zabytki archeologiczne
Razem oglądamy i dotykamy przeróżne zabytki
archeologiczne. Dowiadujemy się też jak kiedyś
wyglądały różne przedmioty i jakie skarby
archeolodzy mogą znaleźć pod ziemią.



W przygotowanej przez nas piaskownicy
edukacyjnej każdy samodzielnie wykopie z
piasku najprawdziwszy skarb! Będziemy przy

tym pracować tak  jak prawdziwi archeolodzy
- czyli bardzo uważnie :)

Wykopujemy zabytki

Ważymy i mierzymy
Przy użyciu archeologicznych,

przedszkolakowych narzędzi opiszemy 

wykopane zabytki! Będziemy przy tym
pracować na specjalnych, dostosowanych
do wieku dzieci Kartach Pracy.

Tak jak prawdziwi archeolodzy złożymy
fragmenty potłuczonych, zabytkowych talerzy  

w całość. Obejrzymy przy tym różne piękne,

starożytne wzory.

Archeologiczne puzzle 3D

Dyplom Małego Archeologa
Każdy uczestnik zajęć otrzyma na koniec zajęć
Dyplom Małego Archeologa, potwierdzający
odbycie naszego archeologicznego szkolenia!
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