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BRAMA POZNANIA
Brama Poznania ICHOT jest pierwszym
w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa,
prezentującym w nowoczesny sposób historię
Ostrowa Tumskiego. Główną atrakcją obiektu
jest multimedialna ekspozycja opowiadająca
o dziejach wyspy katedralnej, początkach
państwa polskiego i historii Poznania. Brama
Poznania to także przestrzeń spotkań nad rzeką
Cybiną, gdzie można odpocząć i złapać
oddech w samym środku miasta.

OSTRÓW TUMSKI
W POZNANIU
Miejsce, w którym rozpoczęła się historia
polskiej państwowości. W Katedrze na Ostrowie
Tumskim spoczywają pierwsi władcy Polski.
Przez wieki rozwijały się tu poznańskie tradycje
akademickie i mecenat sztuki. Ostrów to także
nieduża, niezwykle atrakcyjna przyrodniczo
wyspa rzeczna na Warcie.

POZNAŃSKIE CENTRUM
DZIEDZICTWA
Miejska instytucja kultury, która opowiada o Poznaniu
i jego dziedzictwie. Jesteśmy przekonani, że miasta
nie da się opowiedzieć w jeden sposób. Trzeba je
przedstawiać zawsze na nowo, przystępnie
i angażująco, wykorzystując różne metody i formy.
Marki Poznańskiego Centrum Dziedzictwa to: Brama
Poznania, Trakt Królewsko-Cesarski, Centrum Szyfrów
Enigma, Galeria Śluza i Fest Fyrtel.
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COVID INFO

Zasady bezpiecznego pobytu w Bramie Poznania, udziału
w zajęciach edukacyjnych, zwiedzania ekspozycji głównej
i wystaw czasowych:

→ Każdy uczestnik(-czka) jest zobowiązany do przestrzegania
aktualnych wytycznych wydanych przez Ministerstwo Zdrowia
i Główny Inspektorat Sanitarny (zasady te, umieszczone są również
przy wejściu do Bramy Poznania w formie plakatu).

→ Każdy uczestnik(-czka) jest zobowiązany do sprawdzenia w dniu
wizyty aktualnych zasad bezpiecznego pobytu w Bramie Poznania
na stronie www.bramapoznania.pl

→ Liczba osób mogących przebywać w budynku i na wydarzeniach jest
ograniczona. Aktualne informacje można uzyskać pod numerem
tel. 61 647 7634 oraz na stronie internetowej www.bramapoznania.pl.

→ Rekomendujemy zakup biletów przez stronę
www.bramapoznania.pl oraz płatności bezgotówkowe.
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Zajęcia na ekspozycji
Interaktywna i multimedialna ekspozycja oddziałuje na zmysły i stwarza
niecodzienną sytuację edukacyjną. Sprzyja doświadczaniu i działaniu.
Zajęcia rozpoczynamy w wybranym miejscu ekspozycji Bramy Poznania.
W drugiej części zajęć przenosimy się do sali warsztatowej, gdzie
kontynuujemy temat przewodni.

Zajęcia w sali warsztatowej
Nie wszystkie zajęcia wymagają korzystania z ekspozycji. 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 słuchaczami(-kami), ale przede wszystkim
odkrywcami i odkrywczyniami autentycznej przestrzeni dziedzictwa.

ZAJĘCIA EDUKACYJNE STACJONARNE
Zajęcia w Bramie Poznania urozmaicają program dydaktyczny obowiązujący
w przedszkolach i szkołach. Do każdego rodzaju i tematu zajęć dobieramy metody
i narzędzia edukacyjne odpowiednie dla danej grupy wiekowej.
Proponujemy trzy rodzaje zajęć:

ZAJĘCIA EDUKACYJNE ONLINE
Podczas zajęć online proponujemy aktywności, które rozwijają relacje rówieśnicze
w klasie. Obowiązkowym elementem scenariusza są zadania przeznaczone do
realizacji w kilkuosobowych grupach lub parach. Ich celem jest nie tylko trening
skutecznej komunikacji, ale również rozwój myślenia twórczego i inspirowanie do
poszukiwania nieszablonowych rozwiązań.

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,
przenosimy się w czasie do początków państwa polskiego i śledzimy
wydarzenia kluczowe dla minionych stuleci.

FILMY EDUKACYJNE
Jako uzupełnienie szkolnych lekcji - nie tylko historii - przygotowaliśmy filmy
edukacyjne. Materiał wizualny może być wykorzystywany przez nauczycielki
i nauczycieli jako atrakcyjne rozwinięcie tematu zajęć. Każdy film porusza
inne zagadnienie związane z Ostrowem Tumskim w Poznaniu i koresponduje
z podstawą programową. Wszystkie filmy są przetłumaczone na polski język
migowy.

WALIZKA CIEKAWOŚCI
To pakiety edukacyjne do wypożyczenia przez szkołę lub przedszkole.
Zestawy materiałów edukacyjnych spakowane są w walizki na kółkach.
Ich elementy oraz zaproponowane aktywności pozwalają przeprowadzić
ciekawe i aktywne zajęcia nawiązujące do Ostrowa Tumskiego i jego
historii. Pakiety zawierają zeszyt z pomysłami na wykorzystanie
poszczególnych elementów zestawów. Zaproponowane zadania obejmują
edukację plastyczną, polonistyczną, matematyczną, muzyczną,
przyrodniczą oraz naukę języka angielskiego.

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

Zapraszamy do odkrywania różnych obliczy dziedzictwa. Dziedzictwo
bowiem to nie tylko zabytki, ale i przyroda, tradycje, język, muzyka, legendy,
literatura i wiele innych elementów. Wszystkie one, zarówno materialne,
jak i niematerialne, warte są lepszego poznania, zrozumienia, doceniania
i ochrony.

Aktualna oferta: www.bramapoznania.pl.

EDUKACJA
DLA SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI

Z MYŚLĄ O NAUCZYCIELKACH I NAUCZYCIELACH
Mamy świadomość kluczowej roli nauczyciela(-ki) w procesie edukacji, dlatego
pamiętamy także o potrzebach i oczekiwaniach dydaktyków. W ramach oferty
proponujemy możliwość doskonalenia zawodowego przez udział
w organizowanych spotkaniach tematycznych. Zachęcamy również do sięgania
po materiały dydaktyczne dostępne (bezpłatnie) na naszych stronach:
www.bramapoznania.pl oraz www.pcd.poznan.pl.



PROPOZYCJE
DLAGRUP
PRZEDSZKOLNYCH

DZIEDZICTWO
PRZYRODNICZE

DLA GRUP UCZĄCYCH SIĘ
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
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ZAJĘCIAW SALI WARSZTATOWEJ

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: 250 zł

FACHOWCYWGRODZIE

Temat: gród na Ostrowie Tumskim, zawody dawne i współczesne, dźwięki
Cel: uwrażliwienie na dziedzictwo, rozwój wyobraźni muzycznej, motoryki małej i dużej
Metody i formy: wspólne składanie makiety, zabawa dźwiękowo-ruchowa, rozpoznawanie
dźwięków, obserwacja kierowana, praca plastyczna

Miejsce zajęć: sala warsztatowa
Czas trwania: 60 minut
Cena: 220 zł

ZAJĘCIA
EDUKACYJNE

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

PODRÓŻ PEŁNA PRZYGÓD

Temat: podróżowanie dawniej i dziś, przewodnik turystyczny, bezpieczeństwo, znaki drogowe
Cel: rozwijanie 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: 220 zł

Terminy:
→ zajęcia na ekspozycji i w sali warsztatowej odbywają się w okresie IX–VI, od wtorku do piątku
→ zajęcia terenowe odbywają się w okresie IX–X i IV–VI, od wtorku do piątku
→ godziny wszystkich zajęć zamieszone są na www.bramapoznania.pl
Liczba uczestników(-czek): maksymalnie 30 uczniów(-ennic) oraz 3 opiekunów(-ek)
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
na stronie internetowej www.bramapoznania.pl lub pod numerem tel. 61 647 7629 (Zespół
Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900 –1400

TAJEMNICA PEWNEGOMIECZA

Temat: legenda o mieczu św. Piotra, chrzest Polski, Mieszko I, Dobrawa
Cel: rozwijanie 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 gówna (sala Woda) i sala warsztatowa
Czas trwania: 60 min
Cena: 220 zł

ZAJĘCIA TERENOWE

ODWIEDZINYWGRODZIE

Temat: gród, Mieszko I, życie codzienne dawniej
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: 180 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: łąka kwietna przy Bramie Poznania
Czas trwania: 60 min
Cena: 180 zł
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WIELKAWYPRAWA

Temat: gród, życie codzienne w grodzie, przedmioty codziennego użytku
Cel: rozwijanie motoryki małej i dużej, wyobraźni, zmysłów, umiejętności liczenia,
dźwiękonaśladownictwa, skupienia uwagi
Metody i formy: budowanie makiety grodu, zabawa ruchowa, opowieść kamishibai, praca
plastyczna, zabawa w dopasowywanie, praca z rekwizytami, zabawa z liczbami i kolorami,
zabawa dźwiękonaśladowcza

Elementy pakietu: makieta grodu, teatr ilustracji kamishibai, klepsydra, rekwizyty
przedmiotów z grodu, karty obrazkowe, pluszowe warzywa, szarfy, zeszyt z pomysłami
Jak zamówić: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.bramapoznania.pl
Czas wypożyczenia: 14 dni
Cena: bezpłatnie

Materiały spakowane są w walizkę na kółkach.
W zestawie znajduje się zeszyt z pomysłami
na wykorzystanie poszczególnych elementów
oraz zabawy edukacyjne.

WALIZKA CIEKAWOŚCI - DOWYPOŻYCZENIA

WAŻNI WŁADCY, DZIELNI RYCERZE

Temat: postaci historyczne, legendy o rycerzach i książętach
Cel: rozwijanie spostrzegawczości w kontakcie z dziełem sztuki oraz umiejętności
wyciągania wniosków
Metody i formy: obserwacja kierowana, aktywne słuchanie, zabawa parateatralna

Miejsce zajęć: Ostrów Tumski
Czas trwania: 60 min (zajęcia obejmują wejście do katedry, opłatę za wejście do
katedry uiszcza opiekun(-ka) grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; aktualne ceny
biletów znajdują się na stronie www.katedra.archpoznan.pl)
Cena: 180 zł



PROPOZYCJE
DLA KLAS
I-III SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

DZIEDZICTWO
PRZYRODNICZE

DLA GRUP UCZĄCYCH SIĘ
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
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ZAJĘCIAW SALI WARSZTATOWEJ

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: 250 zł

UMARCINA NA IMIENINACH

Temat: legenda o św. Marcinie, tradycja lokalna, świętowanie
Cel: poznanie 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: 220 zł

ZAJĘCIA
EDUKACYJNE

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

CZYWARTO SIĘ RÓŻNIĆ?

Temat: Mieszko I, Dobrawa, chrzest Polski, emocje
Cel: rozwijanie 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: 220 zł

ODKRYWCY GRODU

Temat: gród na Ostrowie Tumskim, społeczeństwo, poszukiwacz skarbów/archeolog, życie
codzienne w grodzie
Cel: rozwijanie umiejętności współpracy
Metody i formy: łączenie 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: 220 zł

Terminy:
→ zajęcia na ekspozycji, w sali warsztatowej odbywają się w okresie IX–VI, od wtorku do piątku
→ zajęcia online odbywają się według harmonogramu dostępnego na www.bramapoznania.pl
→ zajęcia terenowe odbywają się w okresie IX–X i IV–VI, od wtorku do piątku
→ godziny wszystkich zajęć zamieszone są na www.bramapoznania.pl
Liczba uczestników(-czek): maksymalnie 30 uczniów(-ennic) oraz 3 opiekunów(-ek)
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
na stronie internetowej www.bramapoznania.pl lub pod numerem tel. 61 647 7629 (Zespół
Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900 –1400

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 opiekun(-ka) grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; aktualne ceny biletów znajdują się
na stronie www.katedra.archpoznan.pl)
Cena: 180 zł
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WKAPSULE CZASU

Temat: Co miasta zawdzięczają rzekom? Jak może wyglądać rzeka Cybina za 1000 lat?
W jaki sposób możemy dbać o rzeki – naturalne miejsca do życia wielu roślin i zwierząt?
Podczas zajęć dowiemy się, czym są korytarze ekologiczne, sprawdzimy, jakie właściwości
ma woda i za pomocą kapsuły czasu przeniesiemy się do przyszłości.

Czas trwania: 60 min (+ czas na organizację techniczną)
Wymagania techniczne: Zajęcia prowadzimy poprzez platformę online. Można w nich
uczestniczyć, będąc w klasie lub pracując na komputerach w domach. Niezbędny jest komputer
z kamerą, głośnikiem i mikrofonem (np. laptop) oraz dostęp do internetu.
Cena: 115 zł

ZAWODOWCY

Temat: gród, zawody w grodzie i zawody współczesne
Cel: rozwijanie wyobraźni, zmysłów, motoryki małej i dużej, umiejętności liczenia, słownictwa
w języku angielskim, skupienia uwagi
Metody i formy: budowanie makiety grodu, opowieść kamishibai, praca plastyczna, zabawa
matematyczna, karty pracy, tworzenie opowieści, gry edukacyjne, metoda dramy, zabawa
ruchowa, rozpoznawanie dźwięków i dźwiękonaśladownictwo, zabawa muzyczna

Elementy pakietu: makieta grodu, teatr ilustracji kamishibai, klepsydra, rekwizyty
przedmiotów związanych ze współczesnymi zawodami, karty obrazkowe, shakery dźwiękowe,
zeszyt z pomysłami
Przedmioty: język polski, matematyka, plastyka, muzyka, przyroda, język angielski
Jak zamówić: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na www.bramapoznania.pl
Czas wypożyczenia: 14 dni
Cena: bezpłatnie

Materiały spakowane są w walizkę na kółkach.
W zestawie znajduje się zeszyt z pomysłami
na wykorzystanie poszczególnych elementów
oraz zabawy edukacyjne i sugestie, jak można
je włączyć w temat zajęć.

WALIZKA CIEKAWOŚCI - DOWYPOŻYCZENIA

ZAJĘCIA ONLINE

GRÓD NAWYSPIE

Temat: gród, Mieszko I, życie codzienne w grodzie
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 opiekun(-ka) grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; aktualne
ceny biletów znajdują się na stronie www.katedra.archpoznan.pl)
Cena: 180 zł

LEGENDA CDN

Temat: O czym opowiadają legendy? Które ich elementy są prawdziwe, a które wymyślone?
Jak dalej mogły potoczyć się losy Lecha, Czecha i Rusa z legendy o założeniu Poznania? Zajęcia
są okazją do wysłuchania i obejrzenia tej opowieści oraz wymyślenia dalszych perypetii trzech
braci.

Czas trwania: 60 min (+ czas na organizację techniczną)
Wymagania techniczne: Zajęcia prowadzimy poprzez platformę online. Można w nich
uczestniczyć, będąc w klasie lub pracując na komputerach w domach. Niezbędny jest komputer
z kamerą, głośnikiem i mikrofonem (np. laptop) oraz dostęp do internetu.
Cena: 115 zł

PRZYGODY PSZCZÓŁ

Temat: przyroda, pszczoły, rośliny
Cele: rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, zwrócenie uwagi na procesy
zachodzące w przyrodzie i najbliższym otoczeniu
Metody i formy: aktywne słuchanie, obserwacja, prowadzenie prostych doświadczeń,
zabawa ruchowa, praca plastyczna i konstruktorska, praca indywidualna i w grupach

Miejsce zajęć: łąka kwietna przy Bramie Poznania
Czas trwania: 75 min
Cena: 180 zł



PROPOZYCJE
DLA KLAS
IV-VI SZKOŁY
PODSTAWOWEJ

DZIEDZICTWO
PRZYRODNICZE

DLA GRUP UCZĄCYCH SIĘ
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
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ŚLADAMI MIESZKA I DOBRAWY

Temat: Mieszko I i Dobrawa, chrzest Polski, początki państwa polskiego, archeologia
Cel: rozwijanie 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: 220 zł

WHOWOULD 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: 250 zł

ZAJĘCIAW SALI WARSZTATOWEJ

MIEJSCY PROJEKTANCI

Temat: miasto, wyspa, urbanistyka, budynki i ich funkcje
Cel: rozwijanie 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: 220 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: 220 zł

ZAJĘCIA
EDUKACYJNE
dla klasy IV

DAWNO TEMUWGRODZIE

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: 220 zł

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

Terminy:
→ zajęcia na ekspozycji, w sali warsztatowej odbywają się w okresie IX–VI, od wtorku do piątku
→ zajęcia online odbywają się według harmonogramu dostępnego na www.bramapoznania.pl
→ zajęcia terenowe odbywają się w okresie IX–X i IV–VI, od wtorku do piątku
→ godziny wszystkich zajęć zamieszone są na www.bramapoznania.pl
Liczba uczestników(-czek): maksymalnie 30 uczniów(-ennic) oraz 3 opiekunów(-ek)
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
na stronie internetowej www.bramapoznania.pl lub pod numerem tel. 61 647 7629 (Zespół
Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900 –1400
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ZAJĘCIA ONLINE

ZAJĘCIA TERENOWE

KIEDY POZNAŃ BYŁ GRODEM

Temat: gród, archeologia, 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 opiekun(-ka) grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; aktualne
ceny biletów znajdują się na stronie www.katedra.archpoznan.pl)
Cena: 180 zł

MIESZKAŃCY OSTROWA TUMSKIEGO

Temat: postaci historyczne, zabytek, krajobraz
Cel: rozwój zainteresowania zabytkami i związaną z nimi działalnością człowieka
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 opiekun(-ka) grupy niezależnie od opłaty za zajęcia; aktualne
ceny biletów znajdują się na stronie www.katedra.archpoznan.pl)
Cena: 180 zł

GRODYW SIECI

Temat: Jak powstawało państwo Piastów i od czego wzięło swój początek? Jak wyglądała
codzienność mieszkańców i mieszkanek grodów? Podczas zajęć sprawdzimy, jak można by
usprawnić funkcjonowanie państwa Mieszka I, korzystając ze współczesnej technologii.
Przedmioty: historia

Czas trwania: 40 min (+ czas na organizację techniczną)
Wymagania techniczne: Zajęcia prowadzimy poprzez platformę online. Można w nich
uczestniczyć, będąc w klasie lub pracując na komputerach w domach. Niezbędny jest komputer
z kamerą, głośnikiem i mikrofonem (np. laptop) oraz dostęp do internetu.
Cena: 115 zł

SŁOWIAŃSKIE ŻYWIOŁY

Temat: Życie dawnych Słowian było mocno związane z przyrodą. Czy żywioły mogą mieć
supermoce? Jakie powodują zagrożenia? Jak dawni Słowianie wykorzystywali moc
otaczającej ich przyrody? Czy potrafili z nią współdziałać, czy raczej z nią walczyli?
Przedmioty: przyroda

Czas trwania: 40 min (+ czas na organizację techniczną)
Wymagania techniczne: Zajęcia prowadzimy poprzez platformę online. Można w nich
uczestniczyć, będąc w klasie lub pracując na komputerach w domach. Niezbędny jest komputer
z kamerą, głośnikiem i mikrofonem (np. laptop) oraz dostęp do internetu.
Cena: 115 zł
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DAWNO TEMUWGRODZIE

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: 220 zł

WHOWOULD 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: 250 zł

ZAJĘCIAW SALI WARSZTATOWEJ

MIEJSCY PROJEKTANCI

Temat: miasto, wyspa, urbanistyka, budynki i ich funkcje
Cel: rozwijanie 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: 220 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: 220 zł

ZAJĘCIA
EDUKACYJNE
dla klas V-VI

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

CZASWIELKICH ZMIAN

Temat: Mieszko I jako władca, chrzest Polski, życie codzienne i zwyczaje w grodzie
Cel: rozwijanie 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: 220 zł

Terminy:
→ zajęcia na ekspozycji, w sali warsztatowej odbywają się w okresie IX–VI, od wtorku do piątku
→ zajęcia online odbywają się według harmonogramu dostępnego na www.bramapoznania.pl
→ zajęcia terenowe odbywają się w okresie IX–X i IV–VI, od wtorku do piątku
→ godziny wszystkich zajęć zamieszone są na www.bramapoznania.pl
Liczba uczestników(-czek): maksymalnie 30 uczniów(-ennic) oraz 3 opiekunów(-ek)
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
na stronie internetowej www.bramapoznania.pl lub pod numerem tel. 61 647 7629 (Zespół
Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900 –1400
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ZAJĘCIA TERENOWE

KIEDY POZNAŃ BYŁ GRODEM
Temat: gród, archeologia, życie codzienne w średniowieczu
Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej
Metody i formy: obserwacja, aktywne słuchanie, 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;
aktualne ceny biletów znajdują się na stronie www.katedra.archpoznan.pl)
Cena: 180 zł

ODKRYWCY ZAGINIONEJWYSPY

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: 180 zł

ZAJĘCIA ONLINE

GRODYW SIECI
Temat: Jak powstawało państwo Piastów i od czego wzięło swój początek? Jak wyglądała
codzienność mieszkańców i mieszkanek grodów? Podczas zajęć sprawdzimy, jak można by
usprawnić funkcjonowanie państwa Mieszka I, korzystając ze współczesnej technologii.
Przedmioty: historia
Czas trwania: 40 min (+ czas na organizację techniczną)
Wymagania techniczne: Zajęcia prowadzimy porzez platformę online. Można w nich
uczestniczyć, będąc w klasie lub pracując na komputerach w domach. Niezbędny jest komputer
z kamerą, głośnikiem i mikrofonem (np. laptop) oraz dostęp do internetu.
Cena: 115 zł

SŁOWIAŃSKIE ŻYWIOŁY

Temat: Życie dawnych Słowian było mocno związane z przyrodą. Czy żywioły mogą mieć
supermoce? Jakie powodują zagrożenia? Jak dawni Słowianie wykorzystywali moc otaczającej
ich przyrody? Czy potrafili z nią współdziałać, czy raczej z nią walczyli?
Przedmioty: biologia

Czas trwania: 40 min (+ czas na organizację techniczną)
Wymagania techniczne: Zajęcia prowadzimy poprzez platformę online. Można w nich
uczestniczyć, będąc w klasie lub pracując na komputerach w domach. Niezbędny jest komputer
z kamerą, głośnikiem i mikrofonem (np. laptop) oraz dostęp do internetu.
Cena: 115 zł

Więcej informacji www.trakt.poznan.pl
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ZAJĘCIAW SALI WARSZTATOWEJ

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: 220 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: 75 min
Cena: 250 zł

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;
aktualne ceny biletów znajdują się na stronie www.katedra.archpoznan.pl)
Cena: 180 zł

ZAJĘCIA
EDUKACYJNE

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

HOW’S THE DUKE’S FAMILY?

Materiał leksykalny: życie rodzinne i towarzyskie, ważne wydarzenia w życiu człowieka
Cel: rozwijanie 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: 250 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: 220 zł

Terminy:
→ zajęcia na ekspozycji, w sali warsztatowej odbywają się w okresie IX–VI, od wtorku do piątku
→ zajęcia online odbywają się według harmonogramu dostępnego na www.bramapoznania.pl
→ zajęcia terenowe odbywają się w okresie IX–X i IV–VI, od wtorku do piątku
→ godziny wszystkich zajęć zamieszone są na www.bramapoznania.pl
Liczba uczestników(-czek): maksymalnie 30 uczniów(-ennic) oraz 3 opiekunów(-ek)
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
na stronie internetowej www.bramapoznania.pl lub pod numerem tel. 61 647 7629 (Zespół
Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900 –1400
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ZWIEDZANIE
EKSPOZYCJI

Terminy: zwiedzanie samodzielne z audioprzewodnikiem od wtorku do piątku w odstępach
czasowych co 20 minut lub oprowadzanie z przewodnikiem(-czką) od wtorku do piątku
o pełnych godzinach (np. 1100, 1200, 1300)
Liczba uczestników(-czek): minimalna liczba 10, maksymalna liczba uzależniona jest
od aktualnych przepisów sanitarnych (łącznie z opiekunami)
Wymagana rezerwacja telefoniczna i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku oprowadzania z przewodnikiem(-czką) , należy dokonać rezerwacji telefonicznej
pod nr tel. 61 647 7629 (Zespół Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900 –1400 .

Audioprzewodnik to urządzenie z słuchawkami, dzięki któremu można zwiedzić ekspozycję
w wybranej wersji językowej. W każdej z sal głos lektora wyjaśnia najważniejsze pojęcia
i prezentuje wybrane punkty ekspozycji. Każdy(-a) 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 trwania: zależy od dociekliwości zwiedzających (od 60 min do zamknięcia ekspozycji)
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 20 zł/os.

Ważne: podczas zwiedzania ekspozycji pod opieką osoby dorosłej może przebywać
maksymalnie osiem osób poniżej 16. roku życia

W przypadku samodzielnego zwiedzania ekspozycji z audioprzewodnikiem, bilety można
zarezerwować i kupić za pośrednictwem strony internetowej: www.bramapoznania.pl.

ZWIEDZANIE Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

ZAJĘCIA ONLINE

GRÓD: JAK TO DZIAŁA

Temat: gród, archeologia, chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu
Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania porównań, ćwiczenie wyobraźni przestrzennej
Metody i forma: 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;
aktualne ceny biletów znajdują się na stronie www.katedra.archpoznan.pl)
Cena: 180 zł

Z PERSPEKTYWY POLAN

Temat: Co przyjęcie chrztu zmieniło w życiu Mieszka I, a co w życiu mieszkańców i mieszkanek
grodu? Wczujmy się w ich sytuację i zastanówmy, jakie mieli obawy, a jakie widzieli korzyści?
Przedmioty: historia, lekcja wychowawcza

Czas trwania: 40 min (+ czas na organizację techniczną)
Wymagania techniczne: Zajęcia prowadzimy poprzez platformę online. Można w nich
uczestniczyć, będąc w klasie lub pracując na komputerach w domach. Niezbędny jest komputer
z kamerą, głośnikiem i mikrofonem (np. laptop) oraz dostęp do internetu.
Cena: 115 zł

TURYSTYKAW KAPELUSZACH

Temat: Jakie są słabe i mocne strony turystyki lokalnej, a jakie turystyki globalnej? Czego
dowiemy się o rodzajach turystyki, zakładając kolorowe kapelusze? Na czym polega
pozytywny, a na czym degradujący wpływ turystyki na środowisko?
Przedmioty: geografia, biologia

Czas trwania: 40 min (+ czas na organizację techniczną)
Wymagania techniczne: Zajęcia prowadzimy poprzez platformę online. Można w nich
uczestniczyć, będąc w klasie lub pracując na komputerach w domach. Niezbędny jest komputer
z kamerą, głośnikiem i mikrofonem (np. laptop) oraz dostęp do internetu.
Cena: 115 zł
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DZIESIĘĆWIEKÓWOSTROWA 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 trwania: 75 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 20 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: Poznanie dziejów Ostrowa Tumskiego - kolebki polskiej państwowości - pozwala
zrozumieć późniejsze losy całego kraju. Wpływ dawnych mieszkańców(-nek) poznańskiej wyspy
katedralnej na kształtowanie się historii całego narodu omówi anglojęzyczny przewodnik(-czka).
Opowieść będzie dostosowana 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 trwania: 75 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 20 zł/os. Grupy są oprowadzane po ekspozycji przez
pracownika(-cę) Bramy Poznania w języku angielskim – 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@pcd.poznan.pl.

OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Materiały edukacyjne do nauki języka polskiego jako drugiego
Poziom A2/B1
Do pobrania na stronie www.pcd.poznan.pl
w zakładce Inicjatywy/Witaj w Poznaniu!

Poznaniacy i poznanianki,
poznaj ich!



PROPOZYCJE
DLA KLAS
PONAD-
PODSTAWOWYCH

DZIEDZICTWO
PRZYRODNICZE

DLA GRUP UCZĄCYCH SIĘ
JĘZYKA ANGIELSKIEGO

W JĘZYKU ANGIELSKIM

DLA GRUP Z WYMIAN
MIĘDZYNARODOWYCH
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ZAJĘCIAW SALI WARSZTATOWEJ

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: 75 min
Cena: 250 zł

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;
aktualne ceny biletów znajdują się na stronie www.katedra.archpoznan.pl)
Cena: 180 zł

WIELOKULTUROWY GRÓD

Temat: gród na Ostrowie Tumskim i związane z nim osoby, znaleziska archeologiczne,
wielokulturowość
Cel: uświadomienie wpływu innych kultur, rozwijanie umiejętności łączenia faktów
i wyciągania wniosków
Metody i formy: gra edukacyjna, case study, projekt folderu, praca kreatywna,
praca w grupach,
Przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie

Miejsce zajęć: sala warsztatowa
Czas trwania: 75 min
Cena: 220 zł

ZAJĘCIA
EDUKACYJNE

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

DECYZJE SPRZED TYSIĄCA LAT

Temat: chrzest Polski, życie codzienne w średniowieczu, gród, władca i jego rola
Cel: rozwijanie 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: 220 zł

HOW TO PREPARE A PERFECT PROJECT?

Materiał leksykalny: kultura i przedsiębiorczość, cechy charakteru
Cel: rozwijanie umiejętności planowania i przekonywania
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: 250 zł

Terminy:
→ zajęcia na ekspozycji, w sali warsztatowej odbywają się w okresie IX–VI, od wtorku do piątku
→ zajęcia online odbywają się według harmonogramu dostępnego na www.bramapoznania.pl
→ zajęcia terenowe odbywają się w okresie IX–X i IV–VI, od wtorku do piątku
→ godziny wszystkich zajęć zamieszone są na www.bramapoznania.pl
Liczba uczestników(-czek): maksymalnie 30 uczniów(-ennic) oraz 3 opiekunów(-ek)
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
na stronie internetowej www.bramapoznania.pl lub pod numerem tel. 61 647 7629 (Zespół
Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900 –1400
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ZWIEDZANIE
EKSPOZYCJI

Audioprzewodnik to urządzenie z słuchawkami, dzięki któremu można zwiedzić ekspozycję
w wybranej wersji językowej. W każdej z sal głos lektora wyjaśnia najważniejsze pojęcia
i prezentuje wybrane punkty ekspozycji. Każdy(-a) 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 trwania: zależy od dociekliwości zwiedzających (od 60 min do zamknięcia ekspozycji)
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 20 zł/os.

Ważne: podczas zwiedzania ekspozycji pod opieką osoby dorosłej może przebywać
maksymalnie osiem osób poniżej 16. roku życia

W przypadku samodzielnego zwiedzania ekspozycji z audioprzewodnikiem, bilety można
zarezerwować i kupić za pośrednictwem strony internetowej: www.bramapoznania.pl.

ZWIEDZANIE Z AUDIOPRZEWODNIKIEM

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(-ka) grupy niezależnie od opłaty za zajęcia;
aktualne ceny biletów znajdują się na stronie www.katedra.archpoznan.pl)
Cena: 180 zł

ZAJĘCIA ONLINE

PIĘĆ KROKÓWDO PAŃSTWA

Temat: Jak wyglądała mapa X-wiecznej Europy? Czy tworzące się państwo Piastów zajmowało
na niej ważny obszar? Jakie formy polityczne przybierają współczesne państwa? Jak rodzą się
systemy totalitarne i w jaki sposób można temu przeciwdziałać?
Przedmioty: historia, wos

Czas trwania: 40 min (+ czas na organizację techniczną)
Wymagania techniczne: Zajęcia prowadzimy poprzez platformę online. Można w nich
uczestniczyć, będąc w klasie lub pracując na komputerach w domach. Niezbędny jest komputer
z kamerą, głośnikiem i mikrofonem (np. laptop) oraz dostęp do internetu.
Cena: 115 zł

WYBORY NATURY

Temat: Jakie są formy ochrony przyrody? A co, gdyby drzewa, rzeki i bagna mogły kandydować
w wyborach? Co musiałyby obiecać, żebyśmy na nie zagłosowali? Sprawdźmy, co im
zawdzięczamy i oddajmy im głos.
Przedmioty: biologia

Czas trwania: 40 min (+ czas na organizację techniczną)
Wymagania techniczne: Zajęcia prowadzimy poprzez platformę online. Można w nich
uczestniczyć, będąc w klasie lub pracując na komputerach w domach. Niezbędny jest komputer
z kamerą, głośnikiem i mikrofonem (np. laptop) oraz dostęp do internetu.
Cena: 115 zł

Terminy: zwiedzanie samodzielne z audioprzewodnikiem od wtorku do piątku w odstępach
czasowych co 20 minut lub oprowadzanie z przewodnikiem(-czką) od wtorku do piątku
o pełnych godzinach (np. 1100, 1200, 1300)
Liczba uczestników(-czek): minimalna liczba 10, maksymalna liczba uzależniona jest
od aktualnych przepisów sanitarnych (łącznie z opiekunami)
Wymagana rezerwacja telefoniczna i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem.
W przypadku oprowadzania z przewodnikiem(-czką), należy dokonać rezerwacji telefonicznej
pod nr tel. 61 647 7629 (Zespół Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900 –1400 .



44 45

DZIESIĘĆWIEKÓWOSTROWA 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 trwania: 75 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 20 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: Poznanie dziejów Ostrowa Tumskiego - kolebki polskiej państwowości - pozwala
zrozumieć późniejsze losy całego kraju. Wpływ dawnych mieszkańców(-nek) poznańskiej wyspy
katedralnej na kształtowanie się historii całego narodu omówi anglojęzyczny przewodnik(-czka).
Opowieść będzie dostosowana 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 trwania: 75 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 20 zł/os. Grupy są oprowadzane po ekspozycji przez
pracownika(-cę) Bramy Poznania w języku angielskim – 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@pcd.poznan.pl.

OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM

ul. Św. Marcin 78, 61-809 Poznań
edukacja@csenigma.pl
Informacja tel.: 61 888 45 12
www.csenigma.pl



PROPOZYCJE
DLA GRUP
O SZCZEGÓLNYCH
POTRZEBACH
EDUKACYJNYCH

DZIEDZICTWO
PRZYRODNICZE
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Uczniowie(-ennice)
z niepełnosprawnością intelektualną

Klasy I-III szkoły specjalnej

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: 70 zł

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

ZAJĘCIA TERENOWE

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: 80 zł

ZAJĘCIA
EDUKACYJNE

Terminy:
→ zajęcia na ekspozycji odbywają się w okresie IX–VI, od wtorku do piątku
→ zajęcia terenowe odbywają się w okresie IX–X i IV–VI, od wtorku do piątku
→ godziny wszystkich zajęć zamieszone są na www.bramapoznania.pl
Liczba uczestników(-czek): maksymalnie 10 uczniów(-ennic) oraz 5 opiekunów(-ek)
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
na stronie internetowej www.bramapoznania.pl lub pod numerem tel. 61 647 7629 (Zespół
Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900 –1400
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ZWIEDZANIE
EKSPOZYCJI

Terminy: od wtorku do soboty o pełnych godzinach (np. 1100, 1200, 1300)
Liczba uczestników(-czek): minimalna liczba 10, maksymalna liczba uzależniona jest od
przepisów sanitarnych (łącznie z opiekunami)
Wymagana rezerwacja telefoniczna i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem pod
numerem tel. 61 647 7629 (Zespół Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900 –1400

Od klasy VII szkoły specjalnej

NA ROLI CZYW KUŹNI, CZYLI O ZAJĘCIACHMIESZKAŃCÓW
OSTROWA TUMSKIEGO

Temat: Oprowadzanie jest 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 zmieniły się
pod wpływem upływającego czasu.
Przebieg: oprowadzanie realizowane jest wg scenariusza, obejmuje wybrane wątki
tematyczne prezentowane na ekspozycji

Czas trwania: 60 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 20 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

Z MODĄ PRZEZWIEKI

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 motoryki małej

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (sala dziecięca przy sali Witraż) i sala warsztatowa
Czas trwania: 90 min (z przerwą)
Cena: 80 zł

KOMUWDROGĘ, TEMUMAPA!

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: 70 zł

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

WYPRAWA DO GRODU

Temat: gród na Ostrowie Tumskim
Cel: rozwijanie 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: 80 zł

Od klasy IV szkoły specjalnej

OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM
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ZAJĘCIA TERENOWE

ZA PANOWANIA MIESZKA I

Temat: gród, władca, 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;
aktualne ceny biletów znajdują się na stronie www.katedra.archpoznan.pl)
Cena: 70 zł

Uczniowie(-ennice)
z niepełnosprawnością słuchu

JAK NA DŁONI

Temat: gród, życie codzienne w średniowieczu, mieszkańcy grodu
Cel: rozwijanie umiejętności obserwacji, pobudzenie naturalnej ciekawości świata,
rozwijanie zmysłu wzroku i dotyku
Metody: obserwacja, karta pracy, doświadczanie przez dotyk, praca z rekwizytami
Przedmioty: historia, przyroda/biologia

Miejsce zajęć: ekspozycja główna (przestrzeń dziecięca przy sali Gród) i sala warsztatowa
Czas trwania: 90 min
Cena: 80 zł

ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

TWIERDZA Z DREWNA I KAMIENIA

Temat: gród, życie codzienne w średniowieczu, zasoby naturalne przyrody
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: 80 złZAJĘCIA

EDUKACYJNE
Terminy:
→ zajęcia na ekspozycji odbywają się w okresie IX–VI, od wtorku do piątku
→ zajęcia terenowe odbywają się w okresie IX–X i IV–VI, od wtorku do piątku
→ godziny wszystkich zajęć zamieszone są na www.bramapoznania.pl
Liczba uczestników(-czek): maksymalnie 10 uczniów(-ennic) oraz 5 opiekunów(-ek)
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
na stronie internetowej www.bramapoznania.pl lub pod numerem tel. 61 647 7629 (Zespół
Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900 –1400

Nauczyciel(-ka) pełni funkcję tłumacza(-ki) na język migowy.

Od klasy IV szkoły podstawowej
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ZAJĘCIA NA EKSPOZYCJI

MIESZKAŃCY DAWNEGO GRODU

Temat: życie codzienne w średniowieczu, gród
Cel: sensoryczne poznawanie otoczenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
rozwijanie zmysłu 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: 80 zł

1050. PODRÓŻW 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 przybliżamy dziedzictwo
Ostrowa Tumskiego. 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 trwania: 90 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 20 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 wzroku

Terminy:
→ zajęcia na ekspozycji odbywają się w okresie IX–VI, od wtorku do piątku
→ zajęcia terenowe odbywają się w okresie IX–X i IV–VI, od wtorku do piątku
→ godziny wszystkich zajęć zamieszone są na www.bramapoznania.pl
Liczba uczestników(-czek): maksymalnie 10 uczniów(-ennic) oraz 5 opiekunów(-ek)
Miejsce zbiórki: hol główny Bramy Poznania
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
na stronie internetowej www.bramapoznania.pl lub pod numerem tel. 61 647 7629 (Zespół
Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900 –1400

ZAJĘCIA
EDUKACYJNE

ZWIEDZANIE
EKSPOZYCJI

Od klasy IV szkoły podstawowej

Od klasy VII szkoły podstawowej

Terminy: od wtorku do soboty o pełnych godzinach (np. 1100, 1200, 1300)
Liczba uczestników(-czek): minimalna liczba 10, maksymalna liczba uzależniona jest od
przepisów sanitarnych (łącznie z opiekunami)
Wymagana rezerwacja telefoniczna i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem pod
numerem tel. 61 647 7629 (Zespół Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900 –1400

Nauczyciel(-ka) pełni funkcję tłumacza(-ki) na język migowy.

OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM
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ZAJĘCIA TERENOWE

DOTKNIJ: OSTRÓW TUMSKI

Temat: legendy i opowieści Ostrowa Tumskiego
Cel: rozwijanie 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: 70 zł

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. Przewodnik(-czka) wykorzystuje rekwizyty, tyflografiki oraz skupia się na
najważniejszych elementach ekspozycji.
Przebieg: oprowadzanie realizowane według scenariusza, obejmuje wybrane wątki
tematyczne prezentowane na ekspozycji

Czas trwania: 90 min
Cena: bilet grupowy na ekspozycję – 20 zł/os. Grupy są oprowadzane po ekspozycji przez
pracownika(-cę) Bramy Poznania – w przypadku grup młodzieży szkolnej nie wiąże się to
z dodatkowymi kosztami

ARCHEOLOGICZNE TROPY

Temat: znaleziska archeologiczne na Ostrowie Tumskim, praca archeologa, gród
Cel: sensoryczne poznawanie otoczenia, rozwijanie wyobraźni przestrzennej,
rozwijanie zmysłu 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: 80 zł

ZWIEDZANIE
EKSPOZYCJI

OPROWADZANIE Z PRZEWODNIKIEM

Od klasy VII szkoły podstawowej

Terminy: od wtorku do soboty o pełnych godzinach (np. 1100, 1200, 1300)
Liczba uczestników(-czek): minimalna liczba 10, maksymalna liczba uzależniona jest
od przepisów sanitarnych (łącznie z opiekunami)
Wymagana rezerwacja telefoniczna i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem pod
numerem tel. 61 647 7629 (Zespół Obsługi Klienta) od wtorku do piątku w godzinach 900 –1400



PROPOZYCJE
DLA
NAUCZYCIELEK
I NAUCZYCIELI
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Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych publikacji i materiałów
edukacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej Bramy
Poznania.

Szczególnie polecamy podręcznik „Edukacja na rzecz dziedzictwa na
poznańskim Ostrowie Tumskim”. Publikacja może być zarówno źródłem
wiedzy, jak i inspiracją do opracowania tematów zajęć szkolnych
związanych z dziedzictwem.

Wychodząc naprzeciw potrzebom związanym z nauczaniem zdalnym,
przygotowaliśmy filmy i podcasty, z których można skorzystać,
prowadząc np. zajęcia online.

FILMY EDUKACYJNE mogą być uzupełnieniem szkolnych lekcji.
Przygotowany materiał wizualny może być wykorzystany jako atrakcyjne
rozwinięcie tematu zajęć. Każdy film porusza inne zagadnienie związane
z Ostrowem Tumskim i koresponduje z podstawą programową.

PODCASTY „Brama Poznania do usłyszenia” to podróż przez dzieje
Poznania i jego mieszkańców(-nek).

FILMY „Ostrów Tumski pod lupą”, to opowieść o postaciach,
wydarzeniach i wynalazkach, które miały wpływ na charakter wyspy
katedralnej. To ciekawostki z przeszłości i współczesności.

Wszystkie materiały edukacyjne można znaleźć na stronie
www.bramapoznania.pl

W s t ę p

w o l n
y !

Galeria Śluza
ul. Dziekańska 2, 61-108 Poznań
www.galeriasluza.pl

Miasto, ludzie, środowisko.
Wystawy czasowe
w Galerii Śluza
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INFORMACJE
PRAKTYCZNE

Dni i godziny otwarcia
obiektu
→ od wtorku do piątku w godzinach 900–1800 (godziny wejść na ekspozycję są podane

na stronie www.bramapoznania.pl)
→ w soboty i niedziele w godzinach 1000–1900 (godziny wejść na ekspozycję są podane

na stronie www.bramapoznania.pl)
→ w poniedziałki – nieczynne

Przydatne telefony
→ Informacja: tel. 61 647 7634, w godzinach otwarcia obiektu
→ Rezerwacja: tel. 61 647 7629, od wtorku do piątku w godzinach 900–1400

→ Kasy: tel. 61 647 7633, w godzinach otwarcia obiektu

Dostępność
→ W budynku są automatycznie otwierane drzwi, nie ma progów,

a na ekspozycję można wjechać windą.
→ Toaleta przy wejściu głównym jest wyposażona w system

alarmowo-przyzywowy.
→ W szatni można bezpłatnie wypożyczyć słuchawki wyciszające

oraz wózek rehabilitacyjny.
→ Na ekspozycji są miejsca do odpoczynku, lekkie krzesła

oraz podesty przy nośnikach przeznaczonych dla dzieci.

→ Przed wizytą można zapoznać się z Zeszytami „krok po kroku”.
Dostępne są w dwóch wersjach: dla opiekunów(-ek) dzieci
o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz w tekście łatwym
do czytania (ETR). Można je pobrać ze strony www.bramapoznania.pl
lub zapoznać się z nimi w holu głównym.

→ Aktywności dla uczniów(-ennic) z niepełnosprawnością intelektualną
odbywają się w oparciu o plan kolejnych czynności z piktogramami
oraz z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych bazujących na różnych
zmysłach.

→ Dzięki wideopołączeniu możemy się porozumieć w PJM. Filmy na ekspozycji
są również przetłumaczone na PJM, a na kanale YT Bramy Poznania są filmy
w PJM zrealizowane przez uczniów(ennice) Głuchych pod hasłem
„Ostrów Tumski na migi”

→ W holu głównym dostępne są stanowiskowe pętle indukcyjne.
→ Do audioprzewodników można podpiąć przenośne pętle indukcyjne.

→ Na stronie www.bramapoznania.pl można zapoznać się
z audiodeskrypcją przestrzeni Bramy Poznania w tym ekspozycji.

→ W holu głównym, w salach ekspozycyjnych oraz w Galerii Śluza są
tyflografiki przestrzeni Bramy Poznania i Ostrowa Tumskiego
(z wyznaczoną ścieżką zwiedzania).

→ Na zajęciach dla uczniów(-ennic) z niepełnosprawnością wzroku
korzystamy z rekwizytów i tyflografik przygotowanych z myślą o dzieciach
i młodzieży.

→ Audioprzewodniki dostępne są w językach: polskim, niemieckim,
hiszpańskim, francuskim, rosyjskim, ukraińskim i czeskim.

Szczegółowe informacje na temat dostępności zamieszczone są
na stronie www.bramapoznania.pl.
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Warunki realizacji usług
w Bramie Poznania
Przed złożeniem zamówienia na wybraną usługę oraz przed udziałem w zajęciach
edukacyjnych i zwiedzaniu ekspozycji prosimy o zapoznanie się z regulaminami Bramy
Poznania i Galerii Śluza. Regulaminy są dostępne na stronie www.bramapoznania.pl,
a także w kasach i punkcie informacji.

Poznańskie Centrum Dziedzictwa zastrzega sobie możliwość zmiany cen i godzin otwarcia
Bramy Poznania.

Wspólny Bilet
na Ostrów Tumski
To propozycja dla grup młodzieży 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 z przewodnikiem(-czką) po ekspozycji Bramy Poznania od
wtorku do piątku o pełnych godzinach (np. 1100, 1200, 1300) lub zwiedzanie ekspozycji
Bramy Poznania z audioprzewodnikiem od wtorku do piątku, w odstępach czasowych
co 20 minut
Wymagana wcześniejsza rezerwacja i zakup: z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem
za pośrednictwem strony internetowej www.bramapoznania.pl bądź pod numerem
tel. 61 647 7629 (Zespół 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 ciągu 10 dni od wizyty na ekspozycji
Bramy Poznania
Szczegółowe reguły zwiedzania: regulamin Rezerwatu Archeologicznego „Genius loci”
i zasady Muzeum Archidiecezjalnego

Brama Poznania nie pośredniczy w zamawianiu zwiedzania w Rezerwacie
Archeologicznym „Genius loci” i Muzeum Archidiecezjalnym (wymagany jest
bezpośredni kontakt z ww. instytucjami).

Dojazd

Dla grup dojeżdżających komunikacją miejską:
Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe: Katedra, Rondo Śródka i Zawady

Więcej aktualnych informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w Poznaniu można
uzyskać pod numerem tel. 61 646 3344 oraz na stronie internetowej
www.ztm.poznan.pl.

Dla grup dojeżdżających we własnym zakresie:
Na czas wizyty w Bramie Poznania można skorzystać z parkingu przy ul. Bydgoskiej.
Parking, oddalony o około 200 m od obiektu, pomieści kilkanaście autokarów. Dojazd
od strony ul. Podwale i Prymasa A. Hlonda.

Autokar można także zaparkować przy ul. Panny Marii.

1. BRAMA POZNANIA
2. GALERIA ŚLUZA
3. BAZYLIKA ARCHIKATEDRALANA ŚW. ŚW. PIOTRA I PAWŁA
4. REZERWAT ARCHEOLOGICZNY „GENIUS LOCI”
5. MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE
6. KOŚCIÓŁ NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY Z EKSPOZYCJĄ PALATIUM



Poznańskie Centrum Dziedzictwa
Instytucja kultury Miasta Poznania
zarządzająca Bramą Poznania, Traktem Królewsko-Cesarskim,
Centrum Szyfrów Enigma, Galerią Śluza i Fest Fyrtlem

ul. Gdańska 2, 61-123 Poznań
tel. 61 647 7600, fax 61 647 7638
centrum@pcd.poznan.pl

Godziny otwarcia Bramy Poznania:
wt – pt 900–1800

sob – niedz 1000–1900

poniedziałek – nieczynne

Zespół ds. Edukacji
tel. 61 647 7625 (-26); od wtorku do piątku w godzinach 900–1400

edukacja@pcd.poznan.pl

Zespół Obsługi Klienta Bramy Poznania i Galerii Śluza
Informacja: tel. 61 647 7634
Rezerwacja: tel. 61 647 7629, od wtorku do piątku w godzinach 900–1400

rezerwacja@bramapoznania.pl


