




1

SPIS TREŚCI 

Wstęp 

Brama Poznania

Propozycje dla grup przedszkolnych

Propozycje dla klas I–III szkoły podstawowej

Propozycje dla klas IV–VI szkoły podstawowej

Propozycje dla klas VII–VIII szkoły podstawowej

Propozycje dla klas ponadpodstawowych

Propozycje dla grup o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Trakt Królewsko-Cesarski

Choć/dź, zobacz! przewodnik po Trakcie Królewsko-Cesarskim dla dzieci

Spacery z przewodnikiem/-czką po Trakcie Królewsko-Cesarskim

Zajęcia edukacyjne do wystaw czasowych

Propozycje dla nauczycieli i nauczycielek

Informacje praktyczne

6

2

9
15

21

29

37

43

54

52

50

55

56

58



2 3

Oddajemy w Państwa ręce katalog z ofertą edukacyjną 2019/2020 dla grup przedszkolnych 
i szkolnych. Proponowane formy edukacji na rzecz dziedzictwa wykorzystują zarówno ekspozycję 
główną Bramy Poznania, przestrzeń poznańskiego Ostrowa Tumskiego, jak również narrację osnu-
tą wokół Traktu Królewsko-Cesarskiego. Zajęcia edukacyjne, zwiedzanie ekspozycji oraz spacery 
z przewodnikiem gwarantują dzieciom i młodzieży aktywne odkrywanie dziedzictwa. 

Podstawą do tworzenia scenariuszy zajęć, oprócz zgodności z pod-
stawą programową, stały się kompetencje kluczowe, które definiu-
jemy zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpo-
wiednich do sytuacji. Spośród ośmiu kompetencji  podczas zajęć 
edukacyjnych w naszej instytucji dzieci i młodzież mają możliwość 
rozwijać przede wszystkim: porozumiewanie się w języku ojczystym 
i językach obcych, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatyw-
ność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturalną.

W roku szkolnym 2019/2020 szczególnie polecamy zajęcia edu-
kacyjne związane z ochroną klimatu. Mamy bowiem świadomość, 
że zmiany klimatu mają wpływ na obiekty dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego, i na to, co z nich pozostanie dla przyszłych pokoleń.  
Dla ułatwienia, przy tytułach zajęć o tej tematyce, umieściliśmy 
ikonkę

Wszystkie elementy oferty edukacyjnej powstają wg zasady 5 kroków: 

• rozpoznanie potrzeb uczestników i uczestniczek, 
• przygotowanie scenariuszy zajęć, dobór metod, form i materiałów  

dydaktycznych,
• przeprowadzenie działań pilotażowych i udoskonalenie scenariuszy,
• wdrożenie oferty,
• ewaluacja. 

Takie podejście pozwala nam sprostać oczekiwaniom i potrzebom naszych odbiorców. Jest też  
warunkiem tworzenia oferty z dbałością o najwyższy poziom merytoryczny. 

Zespół
Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT
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ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Proponowane zajęcia edukacyjne pomagają w realizacji programu dydaktycznego i wychowawcze-
go obowiązującego w polskich szkołach. Do każdego rodzaju i tematu zajęć dobierane są metody 
dydaktyczne, odpowiednie dla danej grupy wiekowej. Zabawa ruchowa, praca z rekwizytem, dysku-
sja, gra dydaktyczna czy ćwiczenia parateatralne aktywizują uczniów/-ennice. Dbamy o poszerza-
nie wiedzy, rozwój umiejętności, ale też budowanie postaw i przekonań. 

Proponujemy cztery rodzaje zajęć:

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI
Interaktywna i multimedialna ekspozycja oddziałuje na zmysły i stwarza niecodzienną sytuację edu-
kacyjną. Sprzyja doświadczaniu i działaniu. Zajęcia rozpoczynamy w wybranym miejscu ekspozycji 
głównej Bramy Poznania. W drugiej części zajęć przenosimy się do sali warsztatowej, gdzie konty-
nuujemy temat przewodni.  

ZAJĘCIA W SALI WARSZTATOWEJ
Nie wszystkie zajęcia wymagają korzystania z ekspozycji głównej. Ciekawe materiały i specjalnie 
opracowane pomoce dydaktyczne okazują się niezawodne w integracji grupy. Trudne lub pozornie 
nudne tematy „rozgryzane” zespołowo szybko zyskują nowe, intrygujące oblicze.

ZAJĘCIA TERENOWE 
To nie to samo, co oprowadzanie. Dzięki przyjętej formule uczniowie/-ennice są nie tylko słuchacza-
mi/-kami, ale przede wszystkim odkrywcami/-czyniami autentycznej przestrzeni dziedzictwa. Zaję-
cia terenowe to doskonały pomysł na powtórną wizytę w Bramie Poznania i kolejny stopień edukacji.
W ofercie dodatkowo wyróżniają się zajęcia przygotowane z myślą o grupach uczących się języka 
angielskiego. Przy ich realizacji stosujemy metodę komunikacyjną. Efektem udziału w tak przygoto-
wanych zajęciach jest poszerzenie materiału leksykalnego pomocnego w różnych sytuacjach życia 
codziennego.

ZAJĘCIA DO WYSTAW CZASOWYCH
Do niektórych wystaw czasowych prezentowanych w Bramie Poznania przygotowujemy specjalne 
programy edukacyjne. W zależności od tematu wystawy na zajęcia zapraszamy szkoły lub nauczy-
cielki/-li.

ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI
Wizyta na ekspozycji w Bramie Poznania to okazja, by spojrzeć na ważne wydarzenia historyczne 
z perspektywy poznańskiego Ostrowa Tumskiego. Dzięki nowoczesnym formom wystawienniczym, 
grze barw, świateł i symboli przeniesiemy się w czasie do początków państwa polskiego. Prześle-
dzimy też kluczowe wydarzenia minionych stuleci. Dla uczniów i uczennic od VII klasy szkoły podsta-
wowej przygotowaliśmy tematyczne oprowadzanie po ekspozycji. Pracownicy/-ce Bramy Poznania 
jako pierwsi/-sze w Polsce korzystają z rozwiązania technologicznego Master/Slave. Rozwiązanie 
to łączy atuty bezpośredniego kontaktu odbiorcy z przewodnikiem/-czką i odsłuchiwaniem nagrań 
lektorskich dostępnych w audioprzewodniku. 

SPACERY Z PRZEWODNIKIEM
Na spacerach z przewodnikiem/-czką lubimy zaskakiwać. Starannie dobieramy opowieści, odsła-
niamy nieznane oblicza historycznych postaci. W nowym świetle ukazujemy także zabytki Ostrowa 
Tumskiego i Traktu Królewsko-Cesarskiego. Prezentujemy zdjęcia, obrazy, wizualizacje i mapy, które 
ilustrują słowa przewodnika/-czki i poruszają wyobraźnię. Na czas wycieczki uczestników/-czki wy-
posażamy w oryginalne gadżety – narzędzia zapewniające aktywny udział w spotkaniu. Propozycję 
wycieczek kierujemy do uczniów/-ennic szkół ponadpodstawowych. 

Z MYŚLĄ O NAUCZYCIELACH  
I NAUCZYCIELKACH
Mając świadomość kluczowej roli nauczyciela/-ki i edukatora/-ki, pamiętamy o ich potrzebach 
i oczekiwaniach. W ramach naszej oferty proponujemy możliwość doskonalenia zawodowego przez 
udział w spotkaniach i seminariach. Zachęcamy też do sięgania po różnorodne materiały dydak-
tyczne dostępne (bezpłatnie) na naszej stronie:  www.bramapoznania.pl.

LATO I ZIMA 
Zarówno podczas ferii zimowych, jak i w czasie wakacji letnich zapraszamy grupy dzieci ze szkół 
podstawowych do udziału w zajęciach półkolonijnych. Oferujemy warsztaty połączone z wizytą na 
ekspozycji, a w czasie wakacji letnich także zajęcia terenowe.

Oddając w Państwa ręce niniejszy katalog, zapraszamy do odkrywania różnych obliczy dzie-
dzictwa zarówno podczas wizyt w Bramie Poznania, jak i małych podróży Traktem Królewsko-
-Cesarskim. Dziedzictwo bowiem, to nie tylko zabytki, ale i przyroda, tradycje, język, muzyka, 
legendy, literatura i wiele innych elementów. Wszystkie one, zarówno materialne, jak i niema-
terialne, warte są lepszego poznania, zrozumienia, doceniania i ochrony.

Zapraszamy do zapoznania się z bieżącą ofertą na stronach:  
www.bramapoznania.pl oraz www.trakt.poznan.pl.
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BRAMA POZNANIA 

Brama Poznania to pierwsze w Polsce centrum interpre-
tacji dziedzictwa i pomysł na nowoczesną prezentację 
historii.  

Zwiedzenie ekspozycji, udział w zajęciach edukacyj-
nych i spacerach z przewodnikiem to pierwsze kroki na 
drodze zgłębiania dziedzictwa kulturowego i przyrod-
niczego Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Zależy nam, 
żeby spotkania, które proponujemy przerodziły się w re-
lację odbiorców i odbiorczyń z dziedzictwem i zachęci-
ły do jego ochrony.

OSTRÓW TUMSKI W POZNANIU

To miejsce, w którym kształtowała się polska pań-
stwowość. W katedrze na Ostrowie Tumskim spoczy-
wają pierwsi władcy Polski. Przez wieki rozwijały się 
tu poznańskie tradycje akademickie i mecenat sztuki. 
Ostrów to także nieduża, niezwykle atrakcyjna przy-
rodniczo wyspa rzeczna na Warcie.

www.bramapoznania.pl
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dla grup uczących się
języka angielskiego

przyjazne dla
klimatu

PROPOZYCJE DLA GRUP 
PRZEDSZKOLNYCH
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POZNAŃ MIASTEM WIELU KULTUR 

Temat: ludność w Poznaniu dawniej i dziś, różnorodność, tolerancja
Cel: kształtowanie postawy tolerancji wobec przedstawicieli innych kultur i narodowości, 
poznawanie bogactwa wynikającego z różnorodności kulturowej
Metody i formy: zajęcia fabularyzowane z użyciem rekwizytów, zabawy ruchowe, aktywne słuchanie
Miejsce zajęć: sala warsztatowa
Czas trwania: 60 min
Cena: 125 zł

PRZYJACIELE PSZCZÓŁ 

Temat: przyroda, pszczoły, rośliny
Cel: uwrażliwienie na przyrodę i najbliższe otoczenie, zwrócenie uwagi na procesy zachodzące  
w przyrodzie
Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja kierowana, zabawa ruchowa, praca plastyczna, 
praca indywidualna
Miejsce zajęć: sala warsztatowa
Czas trwania: 60 min
Cena: 125 zł

RED, YELLOW, BLUE

Materiał leksykalny: pory roku, pogoda, kolory 
Cel: rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim oraz kształtowanie umiejętności manualnych 
Metody i formy: obserwacja kierowana, praca plastyczna, karty obrazkowe, metoda reagowania 
całym ciałem, rozpoznawanie dźwięków
Miejsce zajęć: sala warsztatowa
Czas trwania: 60 min
Cena: 145 zł

W RYTMIE PÓR ROKU 

Temat: gród, życie codzienne dawniej, przyroda, pory roku
Cel: rozwijanie umiejętności obserwacji i dokonywania porównań
Metody i formy: obserwacja kierowana, zabawa parateatralna, rozpoznawanie dźwięków, 
dźwiękonaśladownictwo, praca w grupach
Miejsce zajęć: sala warsztatowa
Czas trwania: 60 min
Cena: 125 zł

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Terminy: zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku 
w godzinach: 930, 1130, 1330; zajęcia terenowe w okresie IX–X i IV–VI, od wtorku do piątku 
w godzinach: 930, 1130, 1330 
Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów/-ennic oraz 3 opiekunów/-ek 
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania 
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem  
za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem  
tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900–1400

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

PODRÓŻ PEŁNA PRZYGÓD

Temat: podróżowanie dawniej i dziś, przewodnik turystyczny, bezpieczeństwo, znaki drogowe
Cel: kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się 
Metody i formy: zabawa ruchowa z elementami parateatralnymi, aktywne słuchanie, obserwacja 
kierowana, praca plastyczna, praca indywidualna
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Woda) i sala warsztatowa
Czas trwania: 60 min
Cena: 125 zł

TAJEMNICA PEWNEGO MIECZA 

Temat: legenda o mieczu św. Piotra, chrzest Polski, Mieszko I, Dobrawa
Cel: kształtowanie umiejętności opowiadania i łączenia wątków, uwrażliwienie na dziedzictwo 
niematerialne
Metody i formy: aktywne słuchanie, zabawa ruchowa, praca plastyczna, prezentacja prac, praca 
indywidualna
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Woda) i sala warsztatowa
Czas trwania: 60 min
Cena: 125 zł

ZAJĘCIA W SALI WARSZTATOWEJ

MISJA RATUNKOWA: ZABYTKI

Temat: zabytek, ochrona zabytków, legenda o Kazimierzu Odnowicielu 
Cel: kształtowanie postawy szacunku wobec zabytków i potrzeby dbania o najbliższe otoczenie 
Metody i formy: zabawa ruchowa, obserwacja kierowana, praca z rekwizytem, praca plastyczna, 
prezentacja prac, praca w grupach
Miejsce zajęć: sala warsztatowa
Czas trwania: 60 min
Cena: 125 zł
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WELCOME TO THE ISLAND! 

Materiał leksykalny: najbliższe otoczenie, budynki w mieście
Cel: rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim, rozwijanie umiejętności rozumienia prostych 
poleceń, kształtowanie spostrzegawczości
Metody i formy: obserwacja, karty obrazkowe, metoda reagowania całym ciałem, zabawa ruchowa
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 60 min
Cena: 125 zł

ZAJĘCIA TERENOWE

MISJA RATUNKOWA: PRZYRODA 

Temat: przyroda, gatunki drzew, legenda o czarcim pazurze
Cel: rozwijanie zmysłu obserwacji, uwrażliwienie na przyrodę i najbliższe otoczenie, kształcenie 
wielozmysłowe
Metody i formy: obserwacja kierowana, zajęcia fabularyzowane z użyciem rekwizytów, aktywne 
słuchanie, zabawa ruchowa
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 60 min
Cena: 105 zł

ODWIEDZINY W GRODZIE

Temat: gród, Mieszko I, życie codzienne dawniej, chrzest Polski 
Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej
Metody i formy: obserwacja, aktywne słuchanie, zabawa ruchowa
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 60 min
Cena: 105 zł

SPÓJRZ! OSTRÓW TUMSKI

Temat: zabytki Ostrowa Tumskiego i związane z nimi legendy 
Cel: rozwijanie spostrzegawczości i umiejętności obserwacji
Metody i formy: obserwacja, aktywne słuchanie, praca z rekwizytem, zabawa ruchowa
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 45 min bez wejścia do katedry lub 60 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście 
do katedry uiszcza na miejscu opiekun/-ka grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: 
bilet ulgowy 3 zł/os., bilet normalny 4 zł/os.)
Cena: 105 zł

WAŻNI WŁADCY, DZIELNI RYCERZE 

Temat: postaci historyczne, legendy o rycerzach i książętach
Cel: rozwijanie spostrzegawczości w kontakcie z dziełem sztuki i umiejętności wyciągania 
wniosków
Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja kierowana, zabawa parateatralna
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 60 min (zajęcia obejmują wejście do katedry, opłatę za wejście do katedry uiszcza 
na miejscu opiekun/-ka grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 3 zł/os., 
bilet normalny 4 zł/os.)
Cena: 105 zł
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PROPOZYCJE DLA KLAS I-III 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

dla grup uczących się
języka angielskiego

przyjazne dla
klimatu
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ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Terminy: zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku 
w godzinach: 930, 1130, 1330; zajęcia terenowe w okresie IX–X i IV–VI, od wtorku do piątku 
w godzinach: 930, 1130, 1330 
Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów/-ennic oraz 3 opiekunów/-ek 
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania 
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem  
za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem  
tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900–1400 

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

CZY WARTO SIĘ RÓŻNIĆ?

Temat: Mieszko I, Dobrawa, chrzest Polski, emocje
Cel: kształtowanie umiejętności wyrażania i odczytywania emocji, rozbudzanie wyobraźni 
Metody i formy: aktywne słuchanie, zabawa parateatralna, praca konstruktorska z materiałów 
recyklingowych, praca w grupach
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Woda) i sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

ODKRYWCY GRODU 

Temat: gród na Ostrowie Tumskim, społeczeństwo, poszukiwacz skarbów/archeolog, życie 
codzienne w grodzie
Cel: kształtowanie umiejętności współpracy i rozumienia ról społecznych
Metody i formy: ćwiczenie łączenia wątków, obserwacja kierowana, pantomima, praca plastyczna, 
prezentacja prac, praca w grupach
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

SMALL TRAVELLERS 

Materiał leksykalny: podróżowanie, środki transportu
Cel: rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim, rozwijanie umiejętności obserwacji, 
kształcenie wielozmysłowe
Metody i formy: obserwacja kierowana, karty obrazkowe, metoda reagowania całym ciałem,  
gra edukacyjna
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Woda) i sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 145 zł

ZAJĘCIA W SALI WARSZTATOWEJ

OPOWIEM CI O WOLNOŚCI 

Temat: życie codzienne, rozumienie wolności, ograniczenia wolności w zaborze pruskim 
Cel: przybliżenie pojęcia „wolność”, ćwiczenie kreatywnego tworzenia opowieści 
Metody i formy: gra dydaktyczna, uważne słuchanie, tworzenie opowieści, prezentacja prac, 
praca w grupach
Miejsce zajęć: sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

POZNAŃSCY STRAŻNICY RÓWNOŚCI  

Temat: wybitni poznaniacy i ich idee równościowe, prawa dziecka
Cel: uświadomienie znaczenia równości społecznej, poznanie podstawowych praw człowieka 
i dziecka
Metody i formy: aktywne słuchanie, praca plastyczna, praca z rekwizytem, praca w grupach
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

PRZYGODY PSZCZÓŁ 

Temat: przyroda, pszczoły, rośliny 
Cel: kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego, zwrócenie uwagi na procesy zachodzące 
w przyrodzie i najbliższym otoczeniu 
Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja i prowadzenie prostych doświadczeń, zabawa 
ruchowa, praca plastyczna i konstruktorska, praca indywidualna i w grupach
Miejsce zajęć: sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

U MARCINA NA IMIENINACH 

Temat: legenda o św. Marcinie, tradycja lokalna, świętowanie
Cel: uwrażliwienie na wartość tradycji lokalnej, kształtowanie umiejętności współdziałania
Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja kierowana, ćwiczenie koncentracji, zabawa 
ruchowa, praca plastyczna, prezentacja prac, praca w grupach
Miejsce zajęć: sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł
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ZAJĘCIA TERENOWE

CZEGO UCZY NAS PRZESZŁOŚĆ? 

Temat: postaci historyczne i legendarne, pozytywne i negatywne cechy charakteru
Cel: rozpoznawanie podstawowych wartości, rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków
Metody i formy: aktywne słuchanie, zabawa ruchowa, ćwiczenie spostrzegawczości
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 60 min (zajęcia obejmują wejście do katedry, opłatę za wejście do katedry uiszcza 
na miejscu opiekun/-ka grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 3 zł/os., 
bilet normalny 4 zł/os.) 
Cena: 105 zł 

GRÓD NA WYSPIE

Temat: gród, Mieszko I, życie codzienne w grodzie, chrzest Polski 
Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej
Metody i formy: aktywne słuchanie, zabawa ruchowa
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 60 min bez wejścia do katedry lub 75 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście 
do katedry uiszcza na miejscu opiekun/-ka grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: 
bilet ulgowy 3 zł/os., bilet normalny 4 zł/os.)
Cena: 105 zł

LOOK! AN ISLAND! 

Materiał leksykalny: najbliższe otoczenie, ukształtowanie terenu, budynki
Cel: rozbudzanie zainteresowania językiem angielskim, rozwijanie umiejętności rozumienia prostych 
poleceń, kształtowanie spostrzegawczości i umiejętności obserwacji
Metody i formy: obserwacja, karty obrazkowe, metoda reagowania całym ciałem
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 60 min
Cena: 125 zł

MISJA: ARCHITEKTURA

Temat: zabytek, architektura, figury geometryczne 
Cel: rozwijanie zainteresowania zabytkami, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej i spostrzegawczości
Metody i formy: aktywne słuchanie, praca z rekwizytem, obserwacja, zabawa ruchowa
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 75 min
Cena: 105 zł
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PROPOZYCJE DLA KLAS IV-VI 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

dla grup uczących się
języka angielskiego

przyjazne dla
klimatu
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ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Terminy: zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku 
w godzinach: 930, 1130, 1330; zajęcia terenowe w okresie IX–X i IV–VI, od wtorku do piątku 
w godzinach: 930, 1130, 1330 
Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów/-ennic oraz 3 opiekunów/-ek 
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania 
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem  
za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem  
tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900–1400 

IV KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

DAWNO TEMU W GRODZIE

Temat: gród, struktura społeczna, życie codzienne w średniowieczu
Cel: rozwijanie zmysłu obserwacji i logicznego myślenia
Metody i formy: obserwacja kierowana, karta pracy, zabawa parateatralna, praca z rekwizytem, 
praca w grupach
Przedmioty: historia, język polski, przyroda
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

ŚLADAMI MIESZKA I DOBRAWY

Temat: Mieszko I i Dobrawa, chrzest Polski, początki państwa polskiego, archeologia
Cel: kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków i myślenia przyczynowo-skutkowego
Metody i formy: aktywne słuchanie, korzystanie z nośników na ekspozycji, interpretacja źródeł 
historycznych, praca w grupach
Przedmioty: historia, język polski
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Witraż i sala Gród) i sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min 
Cena: 125 zł 

WHO WOULD YOU LIKE TO BE?

Materiał leksykalny: społeczeństwo, praca (instytucje i zawody)
Cel: rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i formułowania wypowiedzi
Metody i formy: robserwacja kierowana, karta pracy, burza mózgów, gra dydaktyczna, metoda 
komunikacyjna, praca w grupach
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 145 zł

ZAJĘCIA W SALI WARSZTATOWEJ 

MIEJSCY PROJEKTANCI

Temat: miasto, wyspa, urbanistyka, budynki i ich funkcje
Cel: kształtowanie umiejętności planowania i myślenia przestrzennego oraz współpracy w grupie
Metody i formy: aktywne słuchanie, karta pracy, warsztat projektowania przestrzennego,
prezentacja prac, praca w grupach
Przedmioty: przyroda, historia, technika
Miejsce zajęć: sala warsztatowa 
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

SUPERBOHATERKA

Temat: zabór pruski, praca u podstaw, postać Anieli Tułodzieckiej i działalność towarzystwa 
„Warta”
Cel: przybliżenie postawy patriotycznej w czasach zaborów i współcześnie, rozwijanie kreatywności
Metody i formy: uważne słuchanie, karta postaci, praca kreatywna, prezentacja prac, praca 
indywidualna i w grupach
Przedmioty: język polski, historia, informatyka
Miejsce zajęć: sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

ŚWIAT PSZCZÓŁ

Temat: przyroda, pszczoły, rośliny
Cel: kształcenie myślenia przyczynowo-skutkowego, zwrócenie uwagi na procesy zachodzące 
w przyrodzie i najbliższym otoczeniu
Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja i prowadzenie prostych doświadczeń, praca 
plastyczna i konstruktorska, praca indywidualna i w grupach
Przedmioty: przyroda, technika
Miejsce zajęć: sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

ZAJĘCIA TERENOWE

HOW CAN I GET TO…?

Materiał leksykalny: kierunki świata, orientacja w terenie
Cel: kształtowanie umiejętności orientacji w terenie i udzielania informacji
Metody i formy: obserwacja, karta pracy, praca z rekwizytem, metoda komunikacyjna, praca 
w grupach
Przedmioty: język angielski, przyroda, historia, plastyka
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł
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KIEDY POZNAŃ BYŁ GRODEM

Temat: gród, archeologia, chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu
Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej
Metody i formy: obserwacja, aktywne słuchanie, ćwiczenie spostrzegawczości, interpretacja 
tekstów źródłowych
Przedmioty: historia, język polski, przyroda 
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 60 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście 
do katedry uiszcza na miejscu opiekun/-ka grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: 
bilet ulgowy 3 zł/os., bilet normalny 4 zł/os.)
Cena: 105 zł

MIESZKAŃCY OSTROWA TUMSKIEGO

Temat: rośliny i zwierzęta w mieście, zabytki i zawiązana z nimi działalność człowieka
Cel: uwrażliwienie na obecność przyrody w mieście, kształtowanie myślenia przyczynowo- 
-skutkowego
Metody i formy: aktywne słuchanie, ćwiczenie obserwacji i spostrzegawczości, karta pracy
Przedmioty: historia, przyroda
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 60 min bez wejścia do katedry lub 75 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście 
do katedry uiszcza na miejscu opiekun/-ka grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: 
bilet ulgowy 3 zł/os., bilet normalny 4 zł/os.)
Cena: 105 zł

V-VI KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

CZAS WIELKICH ZMIAN 

Temat: Mieszko I jako władca, chrzest Polski, życie codzienne i zwyczaje w grodzie 
Cel: kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego
Metody i formy: aktywne słuchanie, karta pracy, mapa myśli, prezentacja prac, praca w grupach
Przedmioty: historia, język polski
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Gród i sala Woda) i sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

DAWNO TEMU W GRODZIE

Temat: gród, struktura społeczna, życie codzienne w średniowieczu
Cel: rozwijanie zmysłu obserwacji i logicznego myślenia
Metody i formy: obserwacja kierowana, karta pracy, zabawa parateatralna, praca z rekwizytem, 
praca w grupach
Przedmioty: historia, język polski
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

TAJEMNICE ZŁOTEJ KAPLICY 
Temat: Złota Kaplica, hrabia Edward Raczyński, formy upamiętniania
Cel: kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia
Metody i formy: korzystanie z nośników na ekspozycji, obserwacja, karta pracy, projektowanie, 
prezentacja prac, praca w grupach
Przedmioty: historia, język polski, plastyka, technika
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Złoto) i sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

WHO WOULD YOU LIKE TO BE? 
Materiał leksykalny: społeczeństwo, praca (instytucje i zawody)
Cel: rozwijanie umiejętności logicznego myślenia i formułowania wypowiedzi
Metody i formy: obserwacja kierowana, karta pracy, burza mózgów, gra dydaktyczna, metoda 
komunikacyjna, praca w grupach
Przedmioty: język angielski, historia
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 145 zł

ZAJĘCIA W SALI WARSZTATOWEJ 

DWA OBLICZA KATEDRY
Temat: średniowiecze, katedra poznańska, romanizm i gotyk w architekturze
Cel: rozwijanie umiejętności porównywania i wyciągania wniosków
Metody i formy: pogadanka, ćwiczenie percepcji słuchowej, praca konstruktorska z materiałów 
recyklingowych, obrazowanie ciałem, praca w grupach
Przedmioty: plastyka, historia, technika 
Miejsce zajęć: sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min 
Cena: 125 zł 

MIEJSCY PROJEKTANCI
Temat: miasto, wyspa, urbanistyka, budynki i ich funkcje
Cel: kształtowanie umiejętności planowania i myślenia przestrzennego oraz współpracy w grupie
Metody i formy: aktywne słuchanie, karta pracy, warsztat projektowania przestrzennego, 
prezentacja prac, praca w grupach
Przedmioty: historia, geografia, technika
Miejsce zajęć: sala warsztatowa 
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

SUPERBOHATERKA
Temat: zabór pruski, praca u podstaw, postać Anieli Tułodzieckiej i działalność towarzystwa 
„Warta”
Cel: przybliżenie postawy patriotycznej w czasach zaborów i współcześnie, rozwijanie kreatywności
Metody i formy: uważne słuchanie, karta postaci, praca kreatywna, prezentacja prac, praca 
indywidualna i w grupach
Przedmioty: język polski, historia, informatyka
Miejsce zajęć: sala warsztatowa 
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł



26 27

ODKRYWCY ZAGINIONEJ WYSPY

Temat: klimat, ukształtowanie terenu, rzeka, wyspa, strony świata
Cel: uświadomienie wpływu człowieka na klimat, rozwijanie zdolności obserwacji przestrzennej 
i orientacji w terenie 
Metody i formy: obserwacja kierowana, aktywne słuchanie, praca z rekwizytami (mapą, kompasem, 
lornetką), karta pracy, praca w grupach
Przedmioty: geografia, historia
Miejsce zajęć: przestrzeń nad rzeką
Czas trwania: 75 min
Cena: 105 zł

ZIELONE MIASTO
Temat: miasto, rola zieleni w mieście, Władysław Czarnecki, urbanistyka Poznania, 
zanieczyszczenie miast
Cel: uświadomienie wpływu człowieka na środowisko poprzez kształtowanie przestrzeni miejskiej, 
rozwijanie umiejętności współpracy
Metody i formy: przeprowadzenie doświadczenia, karta pracy, praca kreatywna, praca w grupach
Przedmioty: biologia, historia, technika
Miejsce zajęć: wystawa czasowa i sala warsztatowa 
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł 

Zajęcia towarzyszą wystawie czasowej Dom. Miasto. Ogród. Twórczość Janiny 
i Władysława Czarneckich i odbywają się od 1 października do 13 grudnia 2019 r.

ZAJĘCIA TERENOWE

CO MÓWIĄ MURY
Temat: architektura na Ostrowie Tumskim, kontekst historyczny powstania budynków
Cel: kształtowanie wyobraźni przestrzennej i rozwijanie umiejętności wyciągania wniosków
Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja, karta pracy, praca w grupach
Przedmioty: technika, historia, plastyka
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 60 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście 
do katedry uiszcza na miejscu opiekun/-ka grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: 
bilet ulgowy 3 zł/os., bilet normalny 4 zł/os.) 
Cena: 105 zł 

HOW CAN I GET TO…? 

Materiał leksykalny: kierunki świata, orientacja w terenie
Cel: kształtowanie umiejętności orientacji w terenie, udzielania informacji
Metody i formy: obserwacja, karta pracy, praca z rekwizytem, metoda komunikacyjna, praca 
w grupach
Przedmioty: język angielski, geografia, historia, 
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

KIEDY POZNAŃ BYŁ GRODEM

Temat: gród, archeologia, chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu
Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej
Metody i formy: obserwacja, aktywne słuchanie, ćwiczenie spostrzegawczości, interpretacja 
tekstów źródłowych 
Przedmioty: historia, geografia, plastyka
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 60 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście 
do katedry uiszcza na miejscu opiekun/-ka grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: 
bilet ulgowy 3 zł/os., bilet normalny 4 zł/os.)
Cena: 105 zł

Sterta opadłych jesiennych liści 
jest świetną kryjówką dla
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PROPOZYCJE DLA KLAS VII-VIII 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

dla grup uczących się
języka angielskiego

przyjazne dla
klimatu

dla grup z wymian
międzynarodowych

zajęcia w języku
angielskim

spacer
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ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Terminy: zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku 
w godzinach: 930, 1130, 1330; zajęcia terenowe w okresie IX–X i IV–VI, od wtorku do piątku 
w godzinach: 930, 1130, 1330 
Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów/-ennic oraz 3 opiekunów/-ek 
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania 
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem  
za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem  
tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900–1400

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

FREE YOUR LEGEND

Poziom językowy: język angielski A2, B1, B2
Temat: Mieszko I i Dobrawa, chrzest Polski, legenda, miecz św. Piotra
Cel: poznawanie dziedzictwa kulturowego nowego miasta/państwa, kreatywne myślenie, 
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i narracyjnych, integracja grupy
Metody i formy: analiza tekstu kultury, karta pracy – tworzenie legendy, aktywne słuchanie, 
prezentacja prac, praca w grupach
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Woda) i sala warsztatowa
Czas trwania: 90 min
Cena: 145 zł

HOW’S THE DUKE’S FAMILY?

Materiał leksykalny: życie rodzinne i towarzyskie, ważne wydarzenia w życiu człowieka 
Cel: kształtowanie umiejętności wypowiedzi oraz trening współpracy i dobrej rywalizacji
Metody i formy: gra dydaktyczna, praca z tekstem, metoda komunikacyjna, karta pracy,  
praca w grupach
Przedmioty: język angielski, historia 
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Woda) i sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min 
Cena: 145 zł

MIESZKO EUROPEJCZYK 

Temat: chrzest Polski, Unia Europejska, X w., XXI w., państwo
Cel: rozwijanie umiejętności porównywania oraz myślenia kontekstowego
Metody i formy: korzystanie z narzędzi interaktywnych na ekspozycji, interpretacja tekstów 
źródłowych, karta pracy, gra dydaktyczna, dyskusja, praca w grupach
Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie 
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Woda) i sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min 
Cena: 125 zł

ZWYCIĘSKI BASTION

Temat: zabór pruski, Złota Kaplica, postawy społeczne, Twierdza Poznań
Cel: kształtowanie umiejętności dokonywania oceny postaw społecznych 
Metody i formy: aktywne słuchanie, korzystanie z narzędzi interaktywnych na ekspozycji, stoliki 
eksperckie, mapa myśli, prezentacja prac, praca w grupach
Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, etyka
Miejsce zajęć: Śluza Katedralna, ekspozycja główna (sala Złoto) i sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

ZAJĘCIA W SALI WARSZTATOWEJ 

KONIECZNIE-SPOŁECZNIE

Temat: Bazar w Poznaniu, Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa 
Poznańskiego, kampanie społeczne, NGO-sy
Cel: kształtowanie postawy obywatelskiej, rozwijanie kreatywności
Metody i formy: gra kreatywna, interpretacja tekstów źródłowych, karta pracy, dyskusja, 
prezentacja prac, praca w grupach
Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie
Miejsce zajęć: sala warsztatowa 
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

STYLOWE SZATY KATEDRY

Temat: style w architekturze, katedra, zabytek, pojęcia architektoniczne
Cel: rozwijanie umiejętności porównywania i wyciągania wniosków
Metody i formy: praca ze słownikiem terminologicznym, praca plastyczna, prezentacja i analiza 
prac, praca w grupach
Przedmioty: historia, język polski, plastyka
Miejsce zajęć: sala warsztatowa 
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

TEAMCRAFT

Poziom językowy: język angielski A2, B1, B2
Temat: budowanie zespołu, tworzenie skojarzeń, poznawanie przedmiotów i obiektów  
z Ostrowa Tumskiego
Cel: integracja grupy, kreatywne myślenie, poznawanie dziedzictwa kulturowego nowego  
miasta/państwa
Metody i formy: aktywne słuchanie, zabawa w grupie, gra karciana „Skojarzeni z historią”, 
miniwykład
Miejsce zajęć: sala warsztatowa
Czas trwania: 90 min
Cena: 145 zł
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ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI

Terminy: od wtorku do piątku o pełnych godzinach (np. 1000, 1100, 1200)
Liczba uczestników: od 10 do 30 osób (łącznie z opiekunami/-kami)
Wymagana rezerwacja telefoniczna i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem pod numerem  
tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900–1400.
Forma zwiedzania: z pracownikiem/-cą Bramy Poznania z wykorzystaniem rozwiązania  
Master/Slave lub innych, odpowiednio dobranych narzędzi interpretacji

DZIESIĘĆ WIEKÓW OSTROWA TUMSKIEGO 

Temat: Podróż w czasie przez kolejne stulecia historii Ostrowa Tumskiego z wykorzystaniem 
najnowszych trendów wystawienniczych i interaktywnych nośników. Przewodnik/-czka w przystępny 
sposób wyjaśni dzieje poznańskiej wyspy katedralnej – tylko zrozumienie jej dziedzictwa pozwoli 
uczniom/-ennicom docenić znaczenie Ostrowa Tumskiego dla całego kraju. Polecane na pierwszą 
wizytę w Bramie Poznania.
Przebieg: oprowadzanie realizowane jest wg scenariusza, obejmuje wybrane wątki tematyczne 
prezentowane na ekspozycji
Czas zwiedzania: 75 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 11 zł/os. Grupy są oprowadzane po ekspozycji przez 
pracownika/-cę Bramy Poznania – w przypadku grup młodzieży szkolnej nie wiąże się to 
z dodatkowymi kosztami

966. NOWE OTWARCIE 

Temat: Decyzja Mieszka I o chrzcie Polski, podjęta ponad 1050 lat temu, stała się kamieniem 
milowym na drodze do rozwoju i postępu naszego państwa. Podczas zwiedzania poznamy różne 
przykłady tego, jak otwarta na nowe idee i rozwiązania postawa prowadzi nas do sukcesu. 
Polecane na kolejną wizytę w Bramie Poznania lub dla klas o profilu humanistycznym.
Przebieg: oprowadzanie realizowane jest wg scenariusza, obejmuje wybrane wątki tematyczne 
prezentowane na ekspozycji
Czas zwiedzania: 90 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 11 zł/os. Grupy są oprowadzane po ekspozycji przez 
pracownika/-cę Bramy Poznania – w przypadku grup młodzieży szkolnej nie wiąże się to 
z dodatkowymi kosztami

ZAGADKI OSTROWA TUMSKIEGO. OPROWADZANIE Z KONKURSEM 

Temat: Ostrów Tumski to wyspa o ponad 1000-letniej historii. Kto ją zamieszkiwał, czym się 
zajmował, jakie ślady pozostawił? Odpowiedzi na te pytania odnajdujemy w trakcie nowej formy 
poznawania ekspozycji połączonego z udziałem uczestników/-czek w konkursie.
Przebieg: oprowadzanie realizowane jest wg scenariusza prezentującego wybrane wątki 
bogatej historii Ostrowa Tumskiego. Przygotowaliśmy także konkurs, podczas którego młodzież 
samodzielnie poszukuje na ekspozycji informacji związanych z dziejami wyspy. Najlepsza drużyna 
zdobywa wiedzę związaną z historią wyspy oraz nagrody!
Czas zwiedzania: 90 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 11 zł/os. Grupy są oprowadzane po ekspozycji przez 
pracownika/-cę Bramy Poznania – w przypadku grup młodzieży szkolnej nie wiąże się to 
z dodatkowymi kosztami

ZAJĘCIA TERENOWE

BIOGRAFIA OSTROWA TUMSKIEGO

Temat: zabytek i związana z nim działalność człowieka, rewitalizacja, elementy teorii biografii 
rzeczy
Cel: kształtowanie postawy szacunku względem dziedzictwa kulturowego, rozwój umiejętności 
wyciągania wniosków
Metody i formy: aktywne słuchanie, karta pracy, interpretacja materiałów źródłowych, ćwiczenie 
argumentacji, dyskusja, praca w grupach
Przedmioty: historia, plastyka, język polski
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 75 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście 
do katedry uiszcza na miejscu opiekun/-ka grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: 
bilet ulgowy 3 zł/os., bilet normalny 4 zł/os.) 
Cena: 105 zł 

BOHATERKI HISTORII

Temat: biografie poznańskich kobiet, status społeczny i prawny kobiet na przestrzeni wieków, 
herstoria
Cel: tworzenie nowej definicji bohaterstwa, uzupełnienie historii o biografie kobiet-działaczek
Przedmioty: historia, język polski, plastyka
Trasa: Brama Poznania, Ostrów Tumski, Chwaliszewo, Stary Rynek, plac Wolności
Czas trwania: 90 min 
Cena: 140 zł

Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku o godzinie 11:30.

GRÓD: JAK TO DZIAŁA 

Temat: gród, archeologia, chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu
Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej
Metody i formy: obserwacja, aktywne słuchanie, ćwiczenie spostrzegawczości, analiza tekstów 
kultury, karta pracy, praca w grupach
Przedmioty: historia, plastyka
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 75 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście 
do katedry uiszcza na miejscu opiekun/-ka grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: 
bilet ulgowy 3 zł/os., bilet normalny 4 zł/os.)
Cena: 105 zł 

THINK GREEN 

Materiał leksykalny: przyroda, ochrona środowiska
Cel: rozwijanie umiejętności wypowiedzi, uświadomienie wpływu człowieka na klimat, rozwijanie 
umiejętności współpracy
Metody i formy: metoda komunikacyjna, gra zespołowa, praca kreatywna, praca w grupach
Przedmioty: język angielski, biologia
Miejsce zajęć: łąka przy Bramie Poznania
Czas trwania: 75 min 
Cena: 125 zł
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WIELKOPOLANIE NA DRODZE KU NIEPODLEGŁEJ

Temat: Oprowadzanie przygotowane w związku z rocznicą 100-lecia wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Przewodnik/-czka przybliży młodzieży strategie XIX-wiecznych  
mieszkańców/-nek Poznańskiego, którzy/-re, nie stroniąc od udziału w walce zbrojnej budowali 
silne fundamenty społeczne pod przyszłą niepodległość.
Przebieg: oprowadzanie realizowane jest wg scenariusza, obejmuje wybrane wątki tematyczne 
prezentowane na ekspozycji
Czas zwiedzania: 90 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 11 zł/os. Grupy są oprowadzane po ekspozycji przez 
pracownika/-cę Bramy Poznania – w przypadku grup młodzieży szkolnej nie wiąże się to 
z dodatkowymi kosztami

REACH OUT TO HERITAGE

Temat: Ostrów Tumski jest kolebką polskiej państwowości. Poznanie go pozwala zrozumieć 
późniejsze losy całego kraju. Wpływ dawnych mieszkańców/-nek poznańskiej wyspy katedralnej 
na kształtowanie się historii całego narodu omówi anglojęzyczny/-a przewodnik/-czka. Dopasuje 
swoją opowieść do potrzeb uczestników/-czek zwiedzania oraz do poziomu ich znajomości 
specyfiki polskiej kultury.
Przebieg: oprowadzanie realizowane jest wg scenariusza, obejmuje wybrane wątki tematyczne 
prezentowane na ekspozycji
Czas zwiedzania: 75 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 11 zł/os. Grupy są oprowadzane po ekspozycji przez 
pracownika/-cę Bramy Poznania – w przypadku grup młodzieży szkolnej nie wiąże się to 
z dodatkowymi kosztami
W szczególnych wypadkach istnieje możliwość zorganizowania oprowadzania również w innych 
językach. W celu umówienia oprowadzania, prosimy o kontakt: szef.zmiany@trakt.poznan.pl.
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PROPOZYCJE DLA KLAS 
PONADPODSTAWOWYCH

dla grup uczących się
języka angielskiego

przyjazne dla
klimatu

dla grup z wymian
międzynarodowych

zajęcia w języku
angielskim

spacer
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ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Terminy: zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie od IX do VI, od wtorku do piątku 
w godzinach: 930, 1130, 1330; zajęcia terenowe w okresie IX–X i IV–VI, od wtorku do piątku 
w godzinach: 930, 1130, 1330 
Liczba uczestników: maksymalnie 30 uczniów/-ennic oraz 3 opiekunów/-ek 
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania 
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem  
za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem  
tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900–1400

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

DECYZJE SPRZED TYSIĄCA LAT 

Temat: chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu, gród, władca i jego rola
Cel: kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji, myślenia przyczynowo-skutkowego
Metody i formy: karta pracy, ćwiczenie z historii kontrfaktycznej, prezentacja prac, dyskusja, praca 
w grupach
Przedmioty: historia, język polski, etyka 
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Gród i sala Woda) i sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

FREE YOUR LEGEND

Poziom językowy: język angielski A2, B1, B2
Temat: Mieszko I i Dobrawa, chrzest Polski, legenda, miecz św. Piotra
Cel: poznawanie dziedzictwa kulturowego nowego miasta/państwa, kreatywne myślenie, 
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i narracyjnych, integracja grupy
Metody i formy: analiza tekstu kultury, karta pracy – tworzenie legendy, aktywne słuchanie, 
prezentacja prac, praca w grupach
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Woda) i sala warsztatowa
Czas trwania: 90 min
Cena: 145 zł

HOW TO PREPARE A PERFECT PROJECT?

Materiał leksykalny: kultura i przedsiębiorczość, cechy charakteru 
Cel: kształtowanie umiejętności planowania i przekonywania, poznanie postaci biskupa Jana 
Lubrańskiego jako osoby przedsiębiorczej 
Metody i formy: praca projektowa, metoda komunikacyjna, karta pracy, prezentacja prac, praca 
w grupach
Przedmioty: język angielski, plastyka, podstawy przedsiębiorczości, historia
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Złoto) i sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 145 zł

MILLENNIUM CZY TYSIĄCLECIE 

Temat: komunizm, rok 1966, chrzest Polski, Millennium, Tysiąclecie Państwa Polskiego, 
społeczeństwo
Cel: rozwijanie umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia
Metody i formy: aktywne słuchanie, korzystanie z nośników na ekspozycji, interpretacja materiałów 
źródłowych, gra symulacyjna, prezentacja prac, praca w grupach
Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski 
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Witraż) i sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

ZAJĘCIA W SALI WARSZTATOWEJ

PAŃSTWO: INSTRUKCJA OBSŁUGI

Temat: postaci: Wł. i J. Czarneccy, B. Krysiewicz, F. Nowowiejski, Z. Sokolnicka, H. Święcicki, 
budowa niepodległego państwa
Cel: kształtowanie postawy obywatelskiej, porównanie patriotyzmu w przeszłości i współcześnie
Metody i formy: gra kreatywna, dyskusja, sketchnoting, prezentacja prac, praca w grupach
Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie
Miejsce zajęć: sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 125 zł

TEAMCRAFT

Poziom językowy: język angielski A2, B1, B2
Temat: budowanie zespołu, tworzenie skojarzeń, poznawanie przedmiotów i obiektów z Ostrowa 
Tumskiego
Cel: integracja grupy, kreatywne myślenie, poznawanie dziedzictwa kulturowego nowego  
miasta/państwa
Metody i formy: aktywne słuchanie, zabawa w grupie, gra karciana „Skojarzeni z historią”, 
miniwykład
Miejsce zajęć: sala warsztatowa
Czas trwania: 90 min
Cena: 145 zł

ZAJĘCIA TERENOWE

BOHATERKI HISTORII 

Temat: biografie poznańskich kobiet, status społeczny i prawny kobiet na przestrzeni wieków, 
herstoria
Cel: tworzenie nowej definicji bohaterstwa, uzupełnienie historii o biografie kobiet-działaczek
Przedmioty: historia, język polski, plastyka
Trasa: Brama Poznania, Ostrów Tumski, Chwaliszewo, Stary Rynek, plac Wolności
Czas trwania: 90 min 
Cena: 140 zł

Zajęcia odbywają się od wtorku do piątku o godzinie 11:30.
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CZAS KATEDR 

Temat: architektura, gotyk i romanizm, średniowiecze, dzieło sztuki, katedra
Cel: rozwijanie myślenia kontekstowego na przykładzie dzieł architektury i sztuk plastycznych
Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja kierowana, analiza tekstów kultury, karta pracy
Przedmioty: historia, plastyka
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 90 min (zajęcia obejmują wejście do katedry, opłatę za wejście do katedry uiszcza 
na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet ulgowy 3 zł/os., bilet 
normalny 4 zł/os.)
Cena: 105 zł 

LET’S GO GREEN!

Materiał leksykalny: przyroda, ochrona środowiska
Cel: rozwijanie umiejętności wypowiedzi, uświadomienie wpływu człowieka na klimat, rozwijanie 
umiejętności współpracy
Metody i formy: metoda komunikacyjna, gra zespołowa, praca kreatywna, praca w grupach
Przedmioty: język angielski, biologia
Miejsce zajęć: łąka przy Bramie Poznania
Czas trwania: 75 min 
Cena: 125 zł

MIASTO-GRÓD 

Temat: gród, archeologia, chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu
Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej
Metody i formy: obserwacja, aktywne słuchanie, ćwiczenie spostrzegawczości, analiza tekstów 
kultury, karta pracy, praca w grupach
Przedmioty: historia, plastyka
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 75 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście 
do katedry uiszcza na miejscu opiekun grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: bilet 
ulgowy 3 zł/os., bilet normalny 4 zł/os.)
Cena: 105 zł

ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI

Terminy: zwiedzanie samodzielne z audioprzewodnikiem od wtorku do piątku w odstępach 
czasowych co 20 minut lub oprowadzanie tematyczne od wtorku do piątku o pełnych godzinach  
(np. 1000, 1100, 1200)
Liczba uczestników: od 10 do 30 osób (łącznie z opiekunami/-kami)  
Wymagana rezerwacja telefoniczna i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku 
oprowadzania tematycznego należy dokonać rezerwacji telefonicznej pod nr tel. 61 647 7629  
(Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900–1400. W przypadku samodzielnego 
zwiedzania ekspozycji z audioprzewodnikiem bilety można zarezerwować i kupić na stronie 
internetowej: www.bilety.bramapoznania.pl.
Forma zwiedzania: samodzielnie z audioprzewodnikiem albo z pracownikiem/-cą Bramy 
Poznania z wykorzystaniem rozwiązania Master/Slave lub innych, odpowiednio dobranych narzędzi 
interpretacji

SAMODZIELNE ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

Audioprzewodnik to urządzenie, które za pomocą słuchawek oprowadza zwiedzających/-e 
po ekspozycji w wybranej wersji językowej. Zwiedzający/-a może indywidualnie uruchomić 
dodatkowe nagrania i poszerzyć wiedzę o informacje szczególnie interesujące. Dostępne wersje 
językowe: polska, angielska, niemiecka, hiszpańska, francuska, rosyjska, ukraińska i czeska.
Czas zwiedzania: zależy od dociekliwości zwiedzających (od 60 min do zamknięcia ekspozycji)
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 11 zł/os.
Ważne: podczas samodzielnego zwiedzania ekspozycji pod opieką osoby dorosłej może
przebywać maksymalnie osiem osób poniżej 16. roku życia

966. NOWE OTWARCIE 

Temat: Decyzja Mieszka I o chrzcie Polski, podjęta ponad 1050 lat temu, stała się kamieniem 
milowym na drodze do rozwoju i postępu naszego państwa. Podczas zwiedzania poznamy różne 
przykłady tego, jak otwarta na nowe idee i rozwiązania postawa prowadzi do sukcesu.
Przebieg: oprowadzanie realizowane jest wg scenariusza, obejmuje wybrane wątki tematyczne 
prezentowane na ekspozycji
Czas zwiedzania: 90 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 11 zł/os. Grupy są oprowadzane po ekspozycji przez 
pracownika/-cę Bramy Poznania – w przypadku grup młodzieży szkolnej nie wiąże się to 
z dodatkowymi kosztami

WIELKOPOLANIE NA DRODZE KU NIEPODLEGŁEJ

Temat: Oprowadzanie przygotowane w związku z rocznicą 100-lecia wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego. Przewodnik/-czka przybliży młodzieży strategie  XIX-wiecznych mieszkańców 
Poznańskiego, którzy, nie stroniąc od udziału w walce zbrojnej budowali silne fundamenty 
społeczne pod przyszłą niepodległość.
Przebieg: oprowadzanie realizowane jest wg scenariusza, obejmuje wybrane wątki tematyczne 
prezentowane na ekspozycji
Czas zwiedzania: 90 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 11 zł/os. Grupy są oprowadzane po ekspozycji przez 
pracownika/-cę Bramy Poznania – w przypadku grup młodzieży szkolnej nie wiąże się to 
z dodatkowymi kosztami

REACH OUT TO HERITAGE

Temat: Ostrów Tumski jest kolebką polskiej państwowości. Poznanie go pozwala zrozumieć 
późniejsze losy całego kraju. Wpływ dawnych mieszkańców/-nek poznańskiej wyspy katedralnej 
na kształtowanie się historii całego narodu omówi anglojęzyczny/-a przewodnik/-czka. Dopasuje 
swoją opowieść do potrzeb uczestników/-czek zwiedzania oraz do poziomu ich znajomości 
specyfiki polskiej kultury.
Przebieg: oprowadzanie realizowane jest wg scenariusza, obejmuje wybrane wątki tematyczne 
prezentowane na ekspozycji
Czas zwiedzania: 75 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 11 zł/os. Grupy są oprowadzane po ekspozycji przez 
pracownika/-cę Bramy Poznania – w przypadku grup młodzieży szkolnej nie wiąże się to 
z dodatkowymi kosztami

W szczególnych wypadkach istnieje możliwość zorganizowania oprowadzania również w innych 
językach. W celu umówienia oprowadzania prosimy o kontakt szef.zmiany@trakt.poznan.pl.

Zapraszamy także na spacery z przewodnikiem/-czką, 
zajrzyjcie na 54 stronę katalogu.
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PROPOZYCJE DLA GRUP 
O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH 

EDUKACYJNYCH

przyjazne dla
klimatu
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ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW/-ENNIC OD IV KLASY SZKOŁY SPECJALNEJ

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

NIECH ŻYJĄ MIESZKO I DOBRAWA!

Temat: chrzest Polski, Mieszko I i Dobrawa
Cel: rozwijanie zainteresowania kulturą regionu i kraju, kształtowanie myślenia przyczynowo- 
-skutkowego
Metody: ćwiczenie spostrzegawczości i koncentracji, zadanie plastyczne, zabawa ruchowo- 
-rytmiczna
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Gród i sala Woda) i sala warsztatowa
Czas trwania: 90 min (z przerwą)
Cena: 45 zł 

WYPRAWA DO GRODU

Temat: gród na Ostrowie Tumskim
Cel: kształtowanie zdolności adaptacyjnych i kompetencji społecznych, usprawnianie umiejętności 
komunikacyjnych
Metody: ćwiczenie obserwacji i sprawności motoryki małej, symulacja
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa
Czas trwania: 90 min (z przerwą)
Cena: 45 zł 

Z MODĄ PRZEZ WIEKI

Temat: stroje historyczne i współczesne
Cel: nabywanie umiejętności samodzielnego funkcjonowania, kształtowanie nawyku dbałości 
o estetykę i samokontrolę wyglądu
Metody: korzystanie z nośników na ekspozycji, ćwiczenie koncentracji i sprawności motoryki małej 
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala dziecięca przy sali Witraż) i sala warsztatowa
Czas trwania: 90 min (z przerwą)
Cena: 45 zł 

ZAJĘCIA TERENOWE

KOMU W DROGĘ, TEMU MAPA!

Temat: zabytki i legendy Ostrowa Tumskiego
Cel: rozwijanie umiejętności obserwacji przestrzennej i orientacji w terenie, usprawnianie 
koordynacji wzrokowo/słuchowo/ruchowej
Metody: ćwiczenie spostrzegawczości, praca z rekwizytem, aktywne słuchanie, karta pracy
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 60 min
Cena: 35 zł 

UCZNIOWIE/-ENNICE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Terminy: zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie IX–VI, od wtorku do piątku  
w godzinach: 930, 1130, 1330, zajęcia terenowe w okresie IX–X i IV–VI, od wtorku do piątku  
w godzinach: 930, 1130, 1330

Liczba uczestników: maksymalnie 10 uczniów/-ennic oraz 5 opiekunów/-ek
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem za 
pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 
(Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900–1400

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW/-ENNIC KLAS I-III SZKOŁY SPECJALNEJ

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

WALECZNY RYCERZ

Temat: rycerz, kolory czerwony i zielony i związane z nimi skojarzenia
Cel: usprawnianie motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo/słuchowo/ruchowej, aktywizacja 
społeczna, dobra zabawa
Metody: korzystanie z nośników interaktywnych na ekspozycji, zabawa ruchowa, ćwiczenia 
manualne, stymulacja wielozmysłowa
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Woda) i sala warsztatowa
Czas trwania: 60 min
Cena: 45 zł 

ZAJĘCIA TERENOWE

RZECZNE ZAGADKI

Temat: nadrzeczna przyroda: rośliny, zwierzęta, owady
Cel: usprawnianie motoryki małej i dużej, koordynacji wzrokowo/słuchowo/ruchowej, aktywizacja 
społeczna, dobra zabawa, bezpośrednie doświadczanie
Metody: stymulacja wielozmysłowa, zabawa ruchowa, ćwiczenia manualne, obserwacja, praca 
z rekwizytem
Miejsce zajęć: łąka nad Cybiną
Czas trwania: 60 min
Cena: 35 zł
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ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI

Terminy: od wtorku do piątku o pełnych godzinach (np. 1000, 1100, 1200)
Liczba uczestników: do 15 osób (łącznie z opiekunami/-kami)
Wymagana rezerwacja telefoniczna i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem pod numerem  
tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900–1400

Forma zwiedzania: z pracownikiem/-cą Bramy Poznania z wykorzystaniem odpowiednio 
dobranych narzędzi interpretacji
Zwiedzanie ekspozycji przeznaczone jest dla uczniów/-ennic od VII klasy szkoły specjalnej.

NA ROLI CZY W KUŹNI 

Temat: Oprowadzanie będzie poświęcone zawodom i zajęciom, jakimi trudnili się mieszkający 
na Ostrowie Tumskim ludzie. Zwiedzanie pozwoli również odpowiedzieć na pytanie – które 
z poznanych zawodów są wykonywane do dziś, a które się zmieniły. 
Przebieg: oprowadzanie realizowane jest wg scenariusza, obejmuje wybrane wątki tematyczne 
prezentowane na ekspozycji
Czas zwiedzania: 60 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 11 zł/os. Grupy są oprowadzane po ekspozycji przez 
pracownika/-cę Bramy Poznania – w przypadku grup młodzieży szkolnej nie wiąże się to 
z dodatkowymi kosztami

UCZNIOWIE/-ENNICE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ SŁUCHU

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Terminy: zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie IX–VI, od wtorku do piątku 
w godzinach: 930, 1130, 1330; zajęcia terenowe w okresie IX–X i IV–VI, od wtorku do piątku 
w godzinach: 930, 1130, 1330

Liczba uczestników: maksymalnie 10 uczniów/-ennic oraz 5 opiekunów/-ek
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem  
za pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem  
tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900–1400

Nauczyciel/-ka pełni funkcję tłumacza/-ki na język migowy.

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW/-ENNIC OD IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

JAK NA DŁONI 

Temat: gród, życie codzienne w grodzie, właściwości przedmiotów
Cel: rozwijanie umiejętności obserwacji, pobudzenie naturalnej ciekawości świata, rozwijanie 
zmysłu wzroku i dotyku
Metody: obserwacja, karta pracy, doświadczanie przez dotyk
Przedmioty: historia, przyroda, biologia
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa
Czas trwania: 90 min 
Cena: 45 zł 

TWIERDZA Z DREWNA I KAMIENIA 

Temat: gród, życie codzienne w średniowieczu, przyroda, zasoby naturalne
Cel: rozwijanie umiejętności obserwacji i logicznego myślenia, rozwijanie zmysłu wzroku i dotyku
Metody: obserwacja, karta pracy, doświadczanie przez dotyk, praca plastyczna
Przedmioty: historia, geografia
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa
Czas trwania: 90 min
Cena: 45 zł 

ZAJĘCIA TERENOWE 

ZA PANOWANIA MIESZKA I 

Temat: gród, władca, chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu
Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, ćwiczenie spostrzegawczości
Metody: obserwacja, uczenie przez odkrywanie, praca z rekwizytem 
Przedmioty: historia, plastyka 
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 60 min bez wejścia do katedry lub 90 min z wejściem do katedry (opłatę za wejście 
do katedry uiszcza na miejscu opiekun/-ka grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; koszt wstępu: 
bilet ulgowy 3 zł/os., bilet normalny 4 zł/os.)
Cena: 35 zł  

ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI

Terminy: od wtorku do piątku o pełnych godzinach (np. 1000, 1100, 1200)
Liczba uczestników: do 15 osób (łącznie z opiekunami/-kami)
Wymagana rezerwacja telefoniczna: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem pod numerem tel. 
61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900–1400

Forma zwiedzania: z pracownikiem/-cą Bramy Poznania z wykorzystaniem odpowiednio 
dobranych narzędzi interpretacji
Zwiedzanie ekspozycji przeznaczone jest dla uczniów/-ennic od VII klasy szkoły podstawowej. 
Nauczyciel/-ka pełni funkcję tłumacza/-ki na język migowy.

1050. PODRÓŻ W CZASIE

Temat: Przewodnik/-czka opowie w sposób obrazowy o najważniejszych zmianach, jakie zaszły 
na wyspie katedralnej podczas tytułowych 1050 lat. W czasie zwiedzania pobudzane są zmysły 
wzroku i dotyku. Dzięki wykorzystaniu filmów czy makiet przedstawiane są zmiany zachodzące na 
Ostrowie Tumskim. Najważniejszym przystankiem naszej podróży w czasie będzie rok 966, kiedy 
Mieszko I zrealizował swój śmiały plan przyłączenia Polski do kręgu europejskiej kultury zachodniej.
Przebieg: oprowadzanie realizowane jest wg scenariusza, obejmuje wybrane wątki tematyczne 
prezentowane na ekspozycji
Czas zwiedzania: 90 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 11 zł/os. Grupy są oprowadzane po ekspozycji przez 
pracownika/-cę Bramy Poznania – w przypadku grup młodzieży szkolnej nie wiąże się to 
z dodatkowymi kosztami
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UCZNIOWIE/-ENNICE Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ WZROKU

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Terminy: zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej w okresie IX–VI, od wtorku do piątku  
w godzinach: 930, 1130, 1330, zajęcia terenowe w okresie IX–X i IV–VI, od wtorku do piątku  
w godzinach: 930, 1130, 1330

Liczba uczestników: maksymalnie 10 uczniów/-ennic oraz 5 opiekunów/-ek
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania 
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem za 
pośrednictwem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 
(Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900–1400

ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW/-ENNIC OD IV KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

MIESZKAŃCY DAWNEGO GRODU 

Temat: życie codzienne w średniowieczu, gród
Cel: poznawanie otoczenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie zmysłów dotyku i słuchu 
Metody: aktywne słuchanie, praca z rekwizytami, czytanie tyflografik i tekstów w brajlu, ćwiczenie 
orientacji w przestrzeni, praca plastyczna
Przedmioty: historia, plastyka, elementy orientacji przestrzennej
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Gród wraz z przestrzenią dziecięcą) i sala warsztatowa
Czas trwania: 90 min 
Cena: 45 zł 

ARCHEOLOGICZNE TROPY 

Temat: znaleziska archeologiczne na Ostrowie Tumskim, praca archeologa, gród
Cel: poznawanie otoczenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, rozwijanie zmysłów dotyku i słuchu 
Metody: aktywne słuchanie, praca z rekwizytami, czytanie tyflografik i tekstów w brajlu, ćwiczenie 
orientacji w przestrzeni, zadanie na rozpoznanie przedmiotów
Przedmioty: historia, plastyka, elementy orientacji przestrzennej
Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala Gród) i sala warsztatowa
Czas trwania: 90 min 
Cena: 45 zł

ZAJĘCIA TERENOWE

DOTKNIJ: OSTRÓW TUMSKI 

Temat: legendy i opowieści Ostrowa Tumskiego
Cel: kształcenie wyobraźni przestrzennej i poruszania się w terenie 
Metody: aktywne słuchanie, praca z rekwizytami, czytanie tyflografik i tekstów w brajlu, orientacja 
w terenie, wsłuchiwanie się w dźwięki otoczenia
Przedmioty: plastyka, geografia/przyroda, elementy orientacji przestrzennej
Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 90 min 
Cena: 35 zł 

ZWIEDZANIE EKSPOZYCJI

Terminy: od wtorku do piątku o pełnych godzinach (np. 1000, 1100, 1200)
Liczba uczestników: do 15 (łącznie z opiekunami/-kami)
Wymagana rezerwacja telefoniczna i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem pod numerem  
tel. 61 647 7629 (Biuro Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900–1400

Forma zwiedzania: z pracownikiem/-cą Bramy Poznania z wykorzystaniem odpowiednio 
dobranych narzędzi interpretacji
Zwiedzanie ekspozycji przeznaczone jest dla uczniów/-ennic od VII klasy szkoły podstawowej.

OSTRÓW TUMSKI W ZASIĘGU RĘKI

Temat: Tematem oprowadzania jest niewidzialne dziedzictwo Ostrowa Tumskiego. Narracja 
obejmuje różnorodne zagadnienia związane z wyspą katedralną począwszy od czasów Mieszka I  
aż po czasy współczesne. Podczas zwiedzania pobudzane są zmysły słuchu i dotyku. Wykorzystujemy 
rekwizyty, tyflografiki oraz skupiamy się na najważniejszych elementach ekspozycji. 
Przebieg: oprowadzanie realizowane według scenariusza, obejmuje wybrane wątki tematyczne 
prezentowane na ekspozycji 
Czas zwiedzania: 90 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 11 zł/os. Grupy są oprowadzane po ekspozycji przez 
pracownika/-cę Bramy Poznania – w przypadku grup młodzieży szkolnej nie wiąże się to  
z dodatkowymi kosztami
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TRAKT
KRÓLEWSKO–CESARSKI

TRAKT KRÓLEWSKO–CESARSKI

Trakt Królewsko-Cesarski to najlepszy sposób na bli-
skie spotkanie z Poznaniem i okazja do zapoznania się 
z osobowością i charakterem jednego z najstarszych 
miast w Polsce.
Trakt Królewsko-Cesarski to miejski szlak turystyczny, 
który wiedzie przez najciekawsze zakątki Poznania. 
Oś szlaku oznakowana logotypem pomaga oriento-
wać się w przestrzeni miasta. 
Trakt Królewsko-Cesarski to historia o czterdziestu po-
koleniach mieszkańców Poznania, którzy swoimi ambi-
cjami, marzeniami i potrzebami zbudowali miasto. To 
jedyna w swoim rodzaju pozytywna i motywująca opo-
wieść o aktywnej postawie życiowej, podejmowaniu 
wyzwań i realizacji zamierzonych celów. 
Trakt Królewsko-Cesarski to opowieść o Poznaniu: 
mieście i jego mieszkańcach. To próba odpowiedzi 
na ważne pytania: dlaczego Poznań dziś wygląda 
tak, a nie inaczej? Jaką mentalność mają poznaniacy 
i z czego to wynika? Spacer Traktem daje więc możli-
wość zapoznania się z miastem.

WYPRAWY Z DZIEĆMI

Miasto mogą poznawać również najmłodsi, trzyma-
jąc w ręku wyjątkowy przewodnik choć/dź, zobacz!  
Można w nim znaleźć wyprawy wytyczone przez dzie-
ci dla dzieci - najmłodszych turystów czy mieszkańców 
miasta. 

www.trakt.poznan.pl

51
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OFERTA DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH I WCZESNOSZKOLNYCH

CHOĆ/DŹ, ZOBACZ! PRZEWODNIK PO TRAKCIE  
KRÓLEWSKO-CESARSKIM DLA DZIECI

Przewodnik choć/dź, zobacz! to sposób na poznanie najciekawszych zakątków i opowieści Traktu 
Królewsko-Cesarskiego w Poznaniu. Na jego stronach można znaleźć trzy trasy wypraw z mapami, 
ponad 30 różnorodnych zadań do wykonania, legendy i opowieści związane z Poznaniem oraz 
ilustracje wykonane przez dzieci, bo to właśnie dzieci są twórcami przewodnika. To one wskazały 
miejsca, które ich zdaniem warto poznać, będąc na Trakcie Królewsko-Cesarskim.

Przewodnik wyznacza trzy trasy:
Ostrów Tumski i Stare Koryto Warty 
Stare Miasto 
Plac Wolności i Dzielnica Cesarska 

Każda z nich to około 90 minut aktywnego poznawania miasta.   

Choć/dź, zobacz! może uzupełnić realizację edukacji artystycznej poza ławką szkolną. Proponujemy 
w nim zadania związane z rysowaniem oraz z pojęciami ze sztuki czy architektury. Pozostałe aktyw-
ności dotyczą również m.in. liczenia i mierzenia, wypatrywania i wsłuchiwania się, ćwiczeń ruchowych 
czy zadań logicznych.  

Przewodnik można otrzymać w Bramie Poznania (Punkt Informacji) lub pobrać w formie .pdf do wy-
druku na stronie www.trakt.poznan.pl w zakładce Oferta.  

Ze wskazanej strony można pobrać również scenariusz zajęć z aktywnościami poprzedzającymi 
wyprawę oraz kontynuującymi jej tematykę w szkole/przedszkolu.  

Przewodnik choć/dź, zobacz! został zrealizowany w ramach projektu dofinansowanego ze środków MKiDN w 2017 r.
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o bardzo różnorodnej tematyce związanej z dziedzictwem Ostrowa Tumskiego i Poznania.  
Do niektórych z nich przygotowujemy specjalne programy edukacyjne dla szkół lub nauczycielek/-li. 
W roku szkolnym 2019/2020 zapraszamy na dwie wystawy, które prezentują sylwetki ważnych dla 
Poznania osób oraz ich działalność, która jest istotna także współcześnie.

Od 28 września 2019 r.  zapraszamy na wystawę Dom. Miasto. Ogród. Twórczość Janiny 
i Władysława Czarneckich, która prezentuje niezwykłą biografię rodziny Czarneckich, ich 
twórczość architektoniczną i urbanistyczną. Ważnym akcentem wystawy będzie obecność 
zieleni w mieście.

Do wystawy przygotowaliśmy zajęcia edukacyjne dla klas V-VI. 
Szczegółowe informacje o zajęciach znajdziecie na 26 stronie katalogu.

W lutym 2020 r. zapraszamy na wystawę przybliżającą postać Jana Lubrańskiego. Biorąc 
za przykład żyjącego pięćset lat temu biskupa, humanistę, mecenasa kultury i promotora 
szkolnictwa zastanowimy się nad wyzwaniami, jakie dawniej i dziś związane są z kształceniem 
młodych ludzi. 

Do wystawy przygotowaliśmy oprowadzanie dla nauczycielek/-li. Szczegółowe informacje 
zamieścimy w styczniu 2020 r. na stronie www.bramapoznania.pl.

SPACERY Z PRZEWODNIKIEM/-CZKĄ PO TRAKCIE  
KRÓLEWSKO-CESARSKIM

Podążaj szlakiem, który przemierzało czterdzieści pokoleń mieszkańców/-nek Poznania. Dotrzesz 
do miejsc, w których zapisane są zaskakujące opowieści, spotkasz świadków historii miasta: zabytki 
i postacie z przeszłości. Poznasz przypadki z życia ludzi, którzy zbudowali dzisiejszy Poznań. Jak 
udało im się to zrealizować?

Zapraszamy do udziału w spacerach, podczas których prezentujemy najważniejsze obszary 
historycznego centrum Poznania: Ostrów Tumski, Stare Miasto i Śródmieście, a także propozycje 
tematyczne, umożliwiające poznanie życia dawnej społeczności miasta.

Dla klas 
ponadpodstawowych

Zaskakujące opowieści, zabytki  
i postacie z przeszłości

Szczegóły oferty spacerów znajdziecie na stronie
www.trakt.poznan.pl lub turystyka@trakt.poznan.pl.

W Bramie Poznania prezentowane są  
także wystawy czasowe 
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PROPOZYCJE  
DLA NAUCZYCIELI
I NAUCZYCIELEK

PROPOZYCJE DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK

Brama Poznania oferuje pomoc w doskonaleniu zawodowym nauczycieli/-ek wszystkich etapów 
edukacyjnych przez organizację spotkań oraz dostęp do materiałów edukacyjnych.

Współpracując z poznańskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, realizujemy warsztaty i semina-
ria. To sprawdzona i efektywna platforma wymiany wiedzy i doświadczeń. Działania te służą meryto-
rycznemu przygotowaniu nauczycieli/-ek do prowadzenia w szkołach edukacji na rzecz dziedzictwa.

SPOTKANIA Z OPROWADZANIEM 

Podczas spotkań odsłaniamy specyfikę centrum interpretacji dziedzictwa na przykładzie Bramy Po-
znania. Nauczyciele/-ki dowiadują się, w jaki sposób można wykorzystać nowe technologie i mul-
timedialną ekspozycję w procesie edukacji. Przybliżamy metodologię zajęć edukacyjnych na rzecz 
dziedzictwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na takie aspekty jak interdyscyplinarność oferty 
czy aktywizacja uczniów/-ennic. Każde spotkanie składa się z miniwykładu oraz oprowadzania po 
ekspozycji Bramy Poznania, w tym prezentacji materiałów dydaktycznych. 

Terminy: ustalane indywidualnie, z przynajmniej 30-dniowym wyprzedzeniem
Koszt: 10 zł/os. Każdy uczestnik/-czka otrzymuje dodatkowo bezpłatny bilet upoważniający do 
wejścia na ekspozycję w ciągu miesiąca od daty spotkania
Liczba uczestników: od 10 do 30 osób
Więcej informacji oraz składanie zamówień: pod numerem tel. 61 647 7625 (-26/-27) od wtorku 
do piątku w godzinach 900–1400 lub mailowo: edukacja@bramapoznania.pl

MATERIAŁY DO POBRANIA 

Zachęcamy Państwa do korzystania z bezpłatnych publikacji i materiałów edukacyjnych zamieszczo-
nych na stronie internetowej Bramy Poznania. Szczególnie polecamy podręcznik dla nauczycieli/-ek 
i edukatorów/-ek poświęcony tematyce dziedzictwa kulturowego Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. 
Podręcznik służyć może jako źródło wiedzy i inspiracji do opracowania tematów zajęć szkolnych 
związanych z dziedzictwem. 
Publikację można pobrać ze strony www.bramapoznania.pl. Polecamy także materiały edukacyjne 
przygotowujące do zajęć w Bramie Poznania i pomocne w planowaniu działań edukacyjnych po 
wizycie. 
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INFORMACJE
PRAKTYCZNE

INFORMACJE PRAKTYCZNE

DNI I GODZINY OTWARCIA INSTYTUCJI
• od wtorku do piątku w godzinach 900–1800 (pierwsze wejście na ekspozycję  

o godz. 920,  ostatnie wejście o godz. 1700)
• w soboty i niedziele w godzinach 1000–1900 (pierwsze wejście na ekspozycję  

o godz. 1020, ostatnie o godz. 1800)
• w poniedziałki – nieczynne

PRZYDATNE TELEFONY

Informacja: tel. 61 647 7634, w godzinach pracy instytucji
Rezerwacja: tel. 61 647 7629, od wtorku do piątku w godzinach 900–1400

Kasy: tel. 61 647 7633, w godzinach pracy instytucji

UDOGODNIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

W budynku Bramy Poznania znajdują się windy i automatycznie otwierane drzwi. W holu głównym 
zlokalizowany jest Punkt Informacji, gdzie czekają na Państwa profesjonalni/-e i zawsze pomocni/-e 
pracownicy/-ce Bramy Poznania. 

W Punkcie Informacji  znajduje się także punkt obsługi osób z dysfunkcją słuchu – dzięki wideopo-
łączeniu, dostępnemu w dni powszednie, informacje są tłumaczone na język migowy. Obok wejść 
umieszczone są informacje o liczbie schodów – wiadomość istotna dla opiekunów/-ek osób z nie-
pełnosprawnością wzroku. 

Wszystkie filmy na ekspozycji dostępne są w języku migowym. Istnieje możliwość dołączenia do 
audioprzewodników osobistych pętli indukcyjnych. W Punkcie Informacji osoby niewidome i słabo-
widzące mogą wypożyczyć tyflografiki prezentujące przestrzeń Bramy Poznania (parter, sale eks-
pozycyjne, Śluzę Katedralną), przestrzeń Ostrowa Tumskiego z wyznaczoną sensoryczną ścieżką 
zwiedzania oraz fasadę katedry poznańskiej. Pracownik/-ca Biura Obsługi Klienta wskaże miejsce, 
w którym można zapoznać się z tyflografikami i przeprowadzi krótki opis audiodeskrypcyjny planów. 

W szatni możecie Państwo bezpłatnie wypożyczyć wózek dla osóby z niepełnosprawnością ruchu.

Szczegółowe informacje na temat udogodnień znajdą Państwo na stronie www.bramapoznania.pl.

WARUNKI REALIZACJI USŁUG W BRAMIE POZNANIA  
I NA TRAKCIE KRÓLEWSKO-CESARSKIM

Przed złożeniem zamówienia na wybraną usługę prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rezerwa-
cji i sprzedaży biletów Bramy Poznania, Traktu Królewsko-Cesarskiego oraz regulaminami konkret-
nych usług, dostępnymi na stronach: www.bramapoznania.pl i www.trakt.poznan.pl, a także w kasach 
i Punkcie Informacji. 

Przed udziałem w zajęciach edukacyjnych, zwiedzaniu ekspozycji i wycieczkach prosimy o zapo-
znanie się z regulaminami uczestnictwa w wybranych aktywnościach, dostępnymi na stronach:  
www.bramapoznania.pl i www.trakt.poznan.pl.

CTK TRAKT zastrzega sobie możliwość zmiany cen. CTK TRAKT nie ponosi odpowiedzialności za 
zmiany cen biletów w innych instytucjach wymienionych w katalogu.
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WSPÓLNY BILET NA OSTRÓW TUMSKI 

To propozycja dla grup od 13. roku życia, które kompleksowo chcą poznać największe atrakcje 
Ostrowa Tumskiego. Na jego podstawie (od wtorku do piątku) można zwiedzić ekspozycje w trzech 
miejscach: Bramie Poznania, Rezerwacie Archeologicznym Genius loci oraz Muzeum Archidiecezjalnym.

DLA BRAMY POZNANIA:
Terminy: oprowadzanie tematyczne po ekspozycji Bramy Poznania od wtorku do piątku o pełnych 
godzinach (np. 1000, 1100, 1200) lub samodzielne zwiedzanie ekspozycji Bramy Poznania z audio-
przewodnikiem od wtorku do niedzieli w odstępach czasowych co 20 minut 
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem za pośrednic-
twem strony internetowej www.bilety.bramapoznania.pl bądź pod numerem tel. 61 647 7629 (Biuro 
Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900–1400

DLA REZERWATU ARCHEOLOGICZNEGO GENIUS LOCI I MUZEUM 
ARCHIDIECEZJALNEGO:

Terminy: bilet uprawnia do grupowego wstępu do Rezerwatu Archeologicznego Genius loci  
i Muzeum Archidiecezjalnego w przeciągu 10 dni od wizyty na ekspozycji Bramy Poznania
Szczegółowe reguły zwiedzania: są określone przez regulamin Rezerwatu Archeologicznego Genius 
loci i Muzeum Archidiecezjalnego 

Brama Poznania nie pośredniczy w zamawianiu zwiedzania w Rezerwacie Archeologicznym  
Genius loci i Muzeum Archidiecezjalnym (wymagany jest bezpośredni kontakt z ww. instytucjami).
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DLA GRUP DOJEŻDŻAJĄCYCH KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ:
Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe: Katedra, Rondo Śródka i Zawady
Więcej aktualnych informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Poznaniu: pod numerem 
tel. 61 646 3344, na stronie internetowej: www.ztm.poznan.pl i ztm@ztm.poznan.pl

DLA GRUP DOJEŻDŻAJĄCYCH WE WŁASNYM ZAKRESIE: 
Na czas korzystania z oferty Bramy Poznania bezpłatnie udostępniamy parking przy ul. Bydgoskiej. 
Parking, oddalony o około 200 m od instytucji, pomieści kilkanaście autokarów. Dojazd od strony  
ul. Podwale i Prymasa A. Hlonda.
Autokar można także bezpłatnie zaparkować naprzeciw poznańskiej katedry, na ul. Panny Marii. 

ATRAKCJE W POBLIŻU BRAMY POZNANIA

Najbliższe sąsiedztwo Bramy Poznania to tereny turystyczne – otaczają nas zabytki oraz atrakcje 
związane z rekreacją i wypoczynkiem.

PROPOZYCJE DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH I KLAS I–III SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Ostrów Tumski i poznański Stary Rynek – dwie turystyczne perełki w przestrzeni miejskiej Poznania. 
Majestat tych dwóch miejsc oraz ich znaczenie nawet najmłodszym odbiorcom mogą zostać przed-
stawione w przyjazny i lekki sposób – wystarczy życzliwy przewodnik i trochę legend.

PROPOZYCJE DLA KLAS IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
Ostrów Tumski i poznański Stary Rynek – bywali tu Mieszko I, Władysław Jagiełło i Napoleon! 
W Poznaniu należy więc obowiązkowo zobaczyć miejsca związane z tymi postaciami. To także dobra 
okazja, by odkryć najpiękniejsze poznańskie przykłady polskiej architektury historycznej.
Śródka – dawne „serce” miasta. To tu pierwotnie miało powstać centrum średniowiecznego Pozna-
nia. Miejsce, w którym kształtowały się poznańskie tradycje przedsiębiorczości i współpracy na rzecz 
wspólnego dobra. 

PROPOZYCJE DLA KLAS PONADPODSTAWOWYCH
Ostrów Tumski i poznański Stary Rynek – spacer po obu dzielnicach to wędrówka przez karty 
historii miasta. Wyspa katedralna jest miejscem, gdzie kształtowała się polska państwowość. Tutaj 
powstał pałac Mieszka I i pierwsza w kraju katedra. W murach Akademii Lubrańskiego rozwijały 
się idee humanistyczne doby renesansu. W tym samym czasie na Starym Rynku przebudowie uległ 
poznański ratusz, który wraz z koziołkami stał się jednym z symboli miasta. W przestrzeniach obu 
dzielnic odnaleźć można także ślady pozostałych epok historycznych.

DLA WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH
Rezerwat Archeologiczny Genius loci – wizyta w tym miejscu pozwoli na odkrycie oryginalnych 
umocnień grodu piastowskiego i zrozumienie geniuszu inżynieryjnego budowniczych sprzed ponad 
tysiąca lat. Możliwość zwiedzenia w ramach Wspólnego Biletu na Ostrów Tumski.
Muzeum Archidiecezjalne – w murach dawnej Akademii Lubrańskiego zaprezentowana jest najoka-
zalsza w skali kraju galeria sztuki średniowiecznej i zabytków sakralnych, w tym pierwsza na ziemiach 
polskich chrześcijańska relikwia – miecz św. Piotra. Możliwość zwiedzenia w ramach Wspólnego 
Biletu na Ostrów Tumski.
Bazylika archikatedralna św. św. Piotra i Pawła – prima sedes episcoporum Poloniae, pierwsza 
siedziba biskupów Polski i najstarsza katedra w kraju. Można tu zadumać się nad grobami pierw-
szych polskich władców i podziwiać piękno zabytków sztuki sakralnej.
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Trakt Królewsko-Cesarski – Trakt to opowieść o Poznaniu: mieście i jego mieszkańcach. To próba 
odpowiedzi na ważne pytania: dlaczego Poznań dziś wygląda tak, a nie inaczej? Jaką mentalność 
mają poznaniacy i z czego to wynika? Spacer Traktem daje więc możliwość zapoznania się z mia-
stem. Gwarantujemy, że drugiego takiego Państwo nie znajdą.
Szlak Piastowski – jeden z najstarszych szlaków turystycznych w kraju, kiedyś obowiązkowy pro-
gram każdej wycieczki szkolnej po Wielkopolsce i Kujawach. Dziś trwają prace nad jego rewitaliza-
cją, a wpisanie w jego przestrzeń nowoczesnych placówek, takich jak Brama Poznania, daje szansę 
przedstawienia dziedzictwa piastowskiego kolejnym pokoleniom. 

A PO ZWIEDZANIU…

ZAKĄTEK PAMIĄTEK 
Po zakończonych zajęciach lub zwiedzaniu ekspozycji warto zajrzeć do punktu sprzedaży pamiątek, 
który znajduje się w holu głównym Bramy Poznania. Bogaty wybór gadżetów Bramy Poznania, liczne 
przedmioty i publikacje związane z Poznaniem i Wielkopolską to dobry pomysł na pamiątkę lub pre-
zent z wizyty w centrum interpretacji dziedzictwa.

GDZIE ZJEMY?
W budynku Bramy Poznania znajduje się kawiarenka, w której dostępne są drobne przekąski. Na 
obiad i ciepłe posiłki można wybrać się do jednej z restauracji na Ostrowie Tumskim i Śródce. W są-
siedztwie Bramy Poznania znaleźć można menu na każdą kieszeń. Warto też wziąć pod uwagę kuli-
narną ofertę centrum miasta.

GDZIE ŚPIMY?
Poznań zapewnia bogatą bazę noclegową we wszystkich kategoriach i przedziałach cenowych. 
Poszukując noclegu dla grupy szkolnej, warto skorzystać z propozycji polecanych na stronie:  
www.poznan.travel.
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NOTATKI






