
Epoka Kamienia i Brązu (3 piętro)

1. Gigantyczne kości. Te gigantyczne kości nie należą do dinozaura, ale do wielkiego 

ssaka, na którego polowali ludzie w epoce kamienia 

wielkości słonia. Przyjrzyj się zdjęciu oraz kościom, które leżą przed 

jeznaleźć?  

Jak sądzisz: Dlaczego ludzie w epoce kamienia polowali na mamuty

niebezpieczne zwierzeta, czy było warto? 

2. Namiot. Nasi przodkowie mieszkali w jaskiniach, prostych ziemiankach 

Jak sądzisz z czego zrobiony jest 

  

 

 

 

Epoka Kamienia i Brązu (3 piętro) 

. Te gigantyczne kości nie należą do dinozaura, ale do wielkiego 

ssaka, na którego polowali ludzie w epoce kamienia - mamuta. Mamut włochaty był 

wielkości słonia. Przyjrzyj się zdjęciu oraz kościom, które leżą przed 

sądzisz: Dlaczego ludzie w epoce kamienia polowali na mamuty? Były to duże i 

niebezpieczne zwierzeta, czy było warto?  

Nasi przodkowie mieszkali w jaskiniach, prostych ziemiankach 

Jak sądzisz z czego zrobiony jest namiot, który stoi przed Tobą? 

 

 

. Te gigantyczne kości nie należą do dinozaura, ale do wielkiego 

mamuta. Mamut włochaty był 

wielkości słonia. Przyjrzyj się zdjęciu oraz kościom, które leżą przed Tobą. Czy umiesz 

 

Były to duże i 

Nasi przodkowie mieszkali w jaskiniach, prostych ziemiankach i namiotach. 



3. Podczas Ery Brązu ludzie zaczęli budować bardziej skomplikowane, wygodne i trwałe 

domy. Na modelu osady znajdź: 

• Krowy 

• Dzieci 

• Ludzi budujących dom 

• Kobiety wyprawiające skórę 

•  Warsztat tkacki 

 

4 Ludzie w epoce kamienia wytwarzali proste narzędzia z 

drewna, kości i kamienia . Często narzędzia miały wiele 

zastosowań. Znajdź na wystawie coś co mogłoby służyć za:  

• łyżkę 

• nóż 

• siekierę 

• igłę 

 

5 Archeologowie znaleźli naczynie, które jest połamane. Gdzie powinny być te 

elementy?  



Epoka Żelaza (-1300/ -700 p.n.e) 2 piętro 

1. Epoka Kamienia oznacza, że narzędzia, które ludzie wtedy używali były wykonane z kamienia. 

Co Twoim zdaniem oznacza Epoka Żelaza? 

2. Znajdź narzędzia i broń wykonane z żelaza. Jak sądzisz, czy są one lepsze od narzędzi 

zrobionych z kamienia? 

3. Na zdjęciu znajdź przedmioty, które były wykorzystywane podczas Epoki Żelaza.

 
4. Złóż puzzle i znajdź co przedstawiają. 

 

�� 
Wojownicy w Epoce Żelaza byli 

chowania ze swoimi mieczami, tarczami 

i innymi elementami uzbrojenia. 

Zazwyczaj mieli też gliniane naczynia, 

najprawdopodobniej zawierające dary 

dla bogów lub jedzenie na drogę w 

zaświaty. 



   



Średniowiecze  (1 floor) 

1. Zamek w Bardzie. 

Połącz nazwę z częścią na rycinie. Znajdź te elementy na

 

Pomyśl i odpowiedz: 

Dlaczego zamek zbudowano na wzniesieniu?

Po co są mury obronne? 

Po co są wieże? 

Gdybyś chciał/a się dostać na zamek, którą droga byś to zrobił

2. Gargulce 

Te sympatyczne kamienne 

odprowadzania wody z rynny dachowej.

aby woda, która spływała po dachu domu nie spływała 

potem bezpośrednio po murze. Gargulce

głowy fantastycznych smoków, lwów i innych stworów.

 

 

Połącz nazwę z częścią na rycinie. Znajdź te elementy na modelu. 

 

k zbudowano na wzniesieniu? 

się dostać na zamek, którą droga byś to zrobił/a? 

Te sympatyczne kamienne stwory służyły do 

odprowadzania wody z rynny dachowej.  Chodziło o to, 

aby woda, która spływała po dachu domu nie spływała 

potem bezpośrednio po murze. Gargulce  często mają 

głowy fantastycznych smoków, lwów i innych stworów. 
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3. W średniowieczu pod wpływem chrześcijaństwa zaczęto ludzi po 

śmierci chować do trumny i zakopywać – tak jak robimy to do dziś. 

Przyjrzyj się szkieletowi. Czy umiesz znaleźć czaszkę, żebra, zęby, 

kości placów u rąk? Czy w czaszce są wszystkie zęby? Jakiej 
wielkości jest ten szkielet. 

Zadanie: Weź miarkę i zmierz wysokość szkieletu. Czy ten człowiek był 
wysoki? 

4. Zadanie: Znajdź w gablotach rzeczy, które nadal używamy: 

• Podkowę, 

• Klucz, 

• Grzebień, 

• Buty, 

• Kłódkę, 

• Strzemiona, 

• Łyżwy 

Zaprojektuj własnego gargulca. Pamiętaj, że potrzebny mu otwór na wylewanie wody… 

�� 

W  średniowieczu 
ludzie byli niŜsi 
niŜ obecnie. Źle 
się odŜywiali i od 

dzieciństwa 
regularnie 

zdarzały im się 
okresy 

prawdziwego 
głodu. Dlatego 

przeciętny dorosły 
męŜczyzna miał 

162cm. 


