
              

 

 
Ferie Zimowe 2015 (19-31.01.15) 
 

 

 

 

Obok stałej oferty turystycznej serdecznie zapraszamy do skorzystania ze 

specjalnych atrakcji i zajęć, które przygotowała Stara Kopalnia dla dzieci  

i młodzieży w ramach zbliżających się ferii zimowych. Zajęcia te obejmują 

zwiedzanie Starej Kopalni oraz udział w Warsztatach Ceramicznych, między 

innymi lepienie w glinie oraz zajęcia na kole garncarskim. 
                                                         
 

GÓRNICTWO 

 

Zajęcia poświęcone tematyce górniczej - zwiedzanie wystaw górniczych, pokaz 

i przymierzanie strojów górniczych, czapek, odznaczeń. Pamiątkowe zdjęcia, 

konkursy plastyczne, konkurs wiedzy o górnictwie wałbrzyskim, gry i zabawy, 

w tym wykonanie pracy węglem – „Co mi się podobało w Starej Kopalni”.  

 

W skład zajęć wchodzą następujące bloki tematyczne: 

 

Bezpieczeństwo 

Pogadanka o zawodach i zajęciach niebezpiecznych, zwiedzanie ekspozycji 

muzealnych pod kątem bezpieczeństwa w pracy górników, pokaz i instruktaż 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 



Tradycje górnicze 

Prezentacja życiorysu św. Barbary, symbolika w górnictwie, kultura.  

 

Praca w górnictwie 
Zwiedzanie ekspozycji muzealnych, wystaw narzędzi i maszyn, przejście 

podziemnym tunelem - pod kątem ukazania trudu i niebezpieczeństwa pracy 

wałbrzyskich górników.  

 

Spotkanie z najstarszymi, wieloletnimi pracownikami kopalni  

Doświadczeni górnicy opowiadają dzieciom o swojej pracy pod ziemią  

w wałbrzyskich kopalniach, dzielą się przeżyciami i wrażeniami. Po spotkaniu 

dzieci poprzez prace plastyczne wyrażają swoje odczucia na temat specyfiki 

pracy górnika. 

 

Powyższe zajęcia organizowane będą w dniach 19-31.01 w godz. 10:00 – 16:00 

Koszt uczestnictwa 15zł/os. Czas trwania zajęć: 2 godziny. Przyjmujemy grupy – 

od minimum 15 do maximum 20 osób. Udział w zajęciach jest możliwy wyłącznie 

na podstawie zgłoszenia telefonicznego lub mailowego. 

 
 

ZAJĘCIA W PRACOWNI CERAMICZNEJ 

______________________________________________________ 

 Poznawanie materiału (ugniatanie gliny, masy plastycznej) 

 Lepienie prostych kształtów (koraliki, medaliki, odciskanie muszelek, 
koronek, monet, itp.) 

 Lepienie prostych naczyń z jednego kawałka gliny 

 Gliniane figurki (kotek, słoń, ew. temat związany z jakimiś zbliżającymi 
się świętami, np. Wielkanoc – baranki, dzień św. Walentego) 

 Płaskorzeźby – proste tabliczki z rysunkami 

 Naczynie lepione z wałeczków 

 Praca w grupach – rzeźby 

 Prezent dla... 

 Dzwoneczki ceramiczne i dzwonki „na wiatr” 

 Coś praktycznego 

 Figurki np. do gier planszowych 

 Mozaika – praca grupowa 



 Tabliczki na drzwi  

 Wykonanie z gliny ulubionej postaci  

 Wykonywanie ozdób świątecznych, okolicznościowych  

TEMATYKA ZAJĘĆ: 

 Terminy występujące w ceramice (ceramika, glina, szkliwo, zaprawa) 

 Krótki rys historyczny powstania ceramiki, najstarsze kultury 

ceramiczne 

 

Dodatkowo, zajęcia umożliwiają poznanie: 

 

 TECHNOLOGII MAS CERAMICZNYCH, 
 

 TECHNIK MODELOWANIA CERAMIKI, 
 

 TECHNIK DEKORACYJNYCH 

Cena za udział w zajęciach – 35 zł/osoba. Czas trwania zajęć: 1,5 godziny 

Maksymalny czas trwania zajęć: 2 godziny z możliwością przedłużenia. 

Zajęcia grupowe z ceramiki do 30 osób 

Zajęcia na kole garncarskim do 6 osób 

W koszt kursu wliczona jest glina, szkliwa oraz wszystkie potrzebne narzędzia. 
Gwarantujemy wypał wszystkich prac wykonanych na zajęciach. 

Rezerwacja zajęć ceramicznych i historycznych: 

tel.(74) 667 09 04 

marketing@starakopalnia.pl  

Zapraszamy! 

mailto:marketing@starakopalnia.pl


 


