OFERTA EDUKACYJNA
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

BILETY WSTĘPU
normalny: 10 zł
ulgowy: 5 zł
OPROWADZANIE
grupy do 25 osób: 30 zł

WARSZTATY:
1. Czerpanie papieru: 5 zł/osoba
2. Zdobienie bombek, jajek, medalionów metodą decoupage: 7 zł/osoba
4. Malowanie na szkle: 12 zł/osoba
5. Quilling: 5 zł/osoba
6. Malowanie toreb: 12 zł/osoba
Dla uczniów klas IV–VIII SP:
7. Litografia: 5 zł/osoba
8. Szyjemy z filcu – filcowe inspiracje: 15 zł (torebki, portfele, etui na telefon)

LEKCJE MUZEALNE
(lekcje prowadzone są po polsku lub na życzenie po kaszubsku)
Lekcje na terenie wejherowskiego muzeum: 60 zł/ 45 min.
Lekcje "wyjazdowe": 100 zł / 45 min. + koszty dojazdu (1 zł za kilometr)
Historia
1. Historia Kaszub i Kaszubów
2. Dzieje Grodu Wejhera
3. Pałac w Wejherowie
4. Zabytki Wejherowa
5. Historia i zbiory Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie –
gra muzealna
6. Święte miejsca na Pomorzu
7. Słynni Kaszubi – opowieść o znanych i nieznanych Kaszubach
Piśmiennictwo kaszubskie
1. Najstarsze zabytki piśmiennictwa kaszubskiego
2. Historia literatury kaszubskiej
3. Bajki i legendy kaszubskie
4. Fifë, wice, szpòrtë, szpôsë – humor i satyra Kaszubów
5. „Od deski do deski” – jak dawniej wydawano księgi
Język kaszubski

1. Spòdlowô wiédza ò kaszëbiznie – ogólnie o kaszubszczyźnie, języku literackim, pisowni,
literaturze
2. Sznëkrowanié za kaszëbsczim słowã… – o kaszubskich słowach i słownikach
3. Jakùż jô sã zwiã? – o znaczeniu i pochodzeniu imion i nazwisk
Muzyka (zajęcia warsztatowe)
1. Kaszubskie instrumenty obrzędowe – mrëczk, diôbelsczé skrzëpce, réńczôk…
2. Kaszëbsczé nótë – bawimy się i śpiewamy
3. Nasze nótë – układamy i śpiewamy własną wersję Kaszëbsczich nót
4. Pieśń kaszubska dawniej i dziś
Kaszubskie zwyczaje i sztuka ludowa
1. Rok obrzędowy na Kaszubach – Gòdë, Jastrë, Sobótczi…
2. Nietypowe zwyczaje kaszubskie – pòlterabend, pùstô noc, scynanié kani…
3. Demonologia kaszubska – pùrtczi, mòrë, czarownice
4. Kaszubska sztuka ludowa
5. Tobaka i rogarstwò – tabaczne zwyczaje, rogarstwo kaszubskie
Dla najmłodszych
1. Gry i zabawy pomorskie
2. Gra muzealna – szukamy zabytków

ZADZWOŃ – ZAPROPONUJ – MY ZREALIZUJEMY!
Istnieje możliwość przygotowania lekcji na temat zaproponowany przez nauczycieli
i dotyczący roku obrzędowego, historii, języka, piśmiennictwa i muzyki Kaszub.
Wystarczy odpowiednio wcześniej zgłosić propozycję telefonicznie.
Nie możecie przyjechać do nas? My przyjedziemy do Was!
Lekcje muzealne i warsztaty odbywają się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:
(58) 736-18-21 wew. 21, (58) 672-29-56 wew. 21,
mail: do@muzeum.wejherowo.pl, sekretariat@muzeum.wejherowo.pl

***

MUZYCZNA OFERTA SPECJALNA!
- Kolędy kaszubskie – koncert kaszubskich i polskich kolęd i pastorałek. W koncercie
uczniowie biorą aktywny udział grając na instrumentach i śpiewając fragmenty utworów;
- "Hej! Żeglujże żeglarzu!" – piosenki kaszubskie i polskie o morzu z zabawami wokalnoruchowymi dla dzieci w wieku 4–13 lat.
Koncerty prowadzą profesjonalni wejherowscy muzycy: Rafał Rompca oraz Leszek Bolibok
z zespołu Fucus.
Czas trwania: ok. 1 godz.

Cena: 300 zł dla grup do 100 osób; dla grup powyżej 100 osób cena do uzgodnienia.
Muzyczne lekcje z Rafałem Rompcą:
– Współczesna muzyka kaszubska – śpiewamy współczesne i nowoczesne kaszubskie
piosenki;
– Piosenki dla dzieci – śpiewamy po kaszubsku z najmłodszymi.
Czas trwania lekcji: 45 min.
Cena: do uzgodnienia
Ważne!
Koncerty i lekcje muzyczne mogą odbywać się na terenie szkoły lub w siedzibie
wejherowskiego muzeum. Lekcje i koncerty odbywają się po umówieniu telefonicznym, z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem: Rafał Rompca tel. 602 616 848
Do ceny koncertu i lekcji odbywających się poza siedzibą Muzeum należy doliczyć koszt
dojazdu.

