KATALOG EDUKACYJNY
2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 zapraszamy Państwa zarówno
do Zamku Książ, jak i przed ekrany komputerów. Obecna sytuacja
zainspirowała nas do przygotowania zajęć w wersji online,
które uzupełniają ofertę zajęć stacjonarnych w Książu.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo zajęcia z zakresu
historii Polski, regionu, a także wiedzy o społeczeństwie,
kulturze, socjologii oraz techniki.
Korzystając z naszej oferty zajęć edukacyjnych dzieci oraz młodzież na
każdym szczeblu edukacji mają możliwość uzupełnienia wiedzy, poznania
historii Książa oraz regionu, a także odkrycia nowych zainteresowań i pasji.
Oferta została przygotowana w oparciu o aktualną podstawę programową
Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Zajęcia prowadzimy w języku polskim, angielskim, niemieckim i włoskim.
W przypadku zajęć w języku obcym obowiązuje dopłata 10 zł od osoby.
Więcej informacji: info@ksiaz.walbrzych.pl
Tel. 74 66 43 834
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Zarówno sale edukacyjne, jak i te, które znajdują się na trasie
zwiedzania są regularnie dezynfekowane. Przed salami edukacyjnymi
znajdują się płyny dezynfekujące. Zajęcia prowadzone są
z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Rezerwacja zajęć

Tel. 74 66 43 834 / Mail: info@ksiaz.walbrzych.pl
Zapisy na zajęcia Baśniowy Książ: tel. 693 771 391
Prosimy o rezerwację zajęć z minimum tygodniowym wyprzedzeniem.

Miejsce

Zajęcia stacjonarne odbywają się w salach edukacyjnych
Zamku Książ w Wałbrzychu. Podczas zajęć uczestnicy zobaczą
także historyczne wnętrza Zamku.

Termin

Zajęcia prowadzimy od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.
Istnieje możliwość ustalenia innego terminu i godzin po uprzednim
kontakcie telefonicznym.

Liczba uczestników

Zajęcia prowadzimy dla minimum 15 osób. Grupa maksymalnie może liczyć
35 osób. W przypadku większych klas uczestnicy dzieleni są na mniejsze grupy.
Gwarantujemy darmowy wstęp na zajęcia dla jednego
opiekuna na 10 uczestników.
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ZAJĘCIA W ZAMKU
ZBUDUJMY SOBIE ZAMEK
przedszkola, klasy I-IV szkoły
podstawowej
Czym różni się zamek od pałacu? Która
sala w Książu jest najcenniejsza i dlaczego?
Co to jest architektura? Wspólnie poszukamy odpowiedzi na te pytania, spacerując po
zamku. Następnie obejrzymy historyczne
zdjęcia i stworzymy własny projekt zamku.

35 zł *

90 min

BAŚNIOWY KSIĄŻ
przedszkola, klasy I-IV szkoły
podstawowej
To podróż do zamkowej krainy baśni i legend.
Podczas aktywnej, edukacyjnej ,„podróży
w czasie” dzieci spotykają średniowieczną
księżną Annę, z którą przemierzają zamkowe dzieje. Wędrując tajemniczymi piwnicami i salonami, mali podróżnicy szukają zaginionego skarbu i magicznej Książęcej Skały.
www.ksiaz.walbrzych.pl

* Cena zawiera także zwiedzanie Palmiarni
(w tym samym dniu)

35 zł *

* Cena zawiera także zwiedzanie Palmiarni
(w tym samym dniu)
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90 min

ZAJĘCIA W ZAMKU

ZAJĘCIA W ZAMKU

KSIĘŻNICZKI
I RYCERZE NA ZAMKU

MIESZKAŃCY ZAMKU KSIĄŻ

przedszkola, klasy I-IV szkoły
podstawowej

przedszkola, klasy I-VIII szkoły
podstawowej, szkoła średnia

Pokażemy zamek sprzed wieków, opowiemy
ciekawostki z okresu, gdy w Książu można
było spotkać prawdziwe księżniczki i rycerzy. A na archiwalnych fotografiach pokażemy dawne życie mieszkańców Książa.

Kim był słynny budowniczy zamków piastowskich Bolko i jego wnuk Bolko II? Która rodzina mieszkała w Zamku Książ najdłużej? Gdzie
znajdowały się pokoje słynnej księżnej Daisy?
Czy to prawda, że w Książu pracowało ponad
300 służących? Tego dowiecie się podczas
prezentacji oraz w trakcie zwiedzania zamku.

32 zł *

60 min

35 zł *

ZAMKOWE TAJEMNICE

ZABYTKI AGLOMERACJI
WAŁBRZYSKIEJ

klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
szkoła średnia

klasy IV-VIII szkoły podstawowej,
szkoła średnia

Zamek Książ wciąż skrywa niewyjaśnione
historie, m.in. takie, jak hipotezy o przeznaczeniu wojennych podziemi, czy miejscu
pochówku Księżnej Daisy. Zwiedzając zamek
i oglądając jego historyczne zdjęcia poznamy historie, które do dziś pozostają niewyjaśnione.

Co to jest zabytek? Jakie są najważniejszej
zabytki w Aglomeracji Wałbrzyskiej? Co ma
wspólnego Wałbrzych z Bramą Brandenburską w Berlinie i dlaczego jest tutaj tak dużo
zamków i pałaców? Spotkanie rozpoczniemy
od prezentacji, w czasie której poznamy najważniejsze budowle regionu, w tym największy zamek na Dolnym Śląsku – Książ.

35 zł *

* Cena zawiera także zwiedzanie Palmiarni
(w tym samym dniu)

90 min

35 zł *
* Cena zawiera także zwiedzanie Palmiarni
(w tym samym dniu)

6
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90 min
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ZAJĘCIA ONLINE
ZWIERZĘTA W ZAMKU KSIĄŻ
klasy 0-IV szkoły podstawowej
Przedmiot: nauczanie zintegrowane
i przedszkolne
Uczniowie poznają dzieje Zamku Książ
w Wałbrzychu i jego otoczenia, w tym różnorodność występujących na tym terenie
gatunków flory i fauny. Dowiadują się, jak
zwierzęta wpłynęły na elementy architektury i wystroju wnętrz Zamku Książ. Uczniowie zapoznają się z podziałem książańskich
zwierząt na: dzikie, udomowione i hodowlane. Wysłuchują również historii o zwierzętach, które nie pozostały bezimienne i na
trwałe zapisały się w historii Zamku Książ.
W tym roku zapraszamy Państwa do spotkań z nami online.
Możecie poznać zamkowe historie, a także zobaczyć wnętrza
Książa pozostając we własnych salach lekcyjnych.

PODRÓŻ PRZEZ DZIEJE
ZAMKU KSIĄŻ

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o wiadomość
na adres: info@ksiaz.walbrzych.pl

klasy VI-VIII szkoły podstawowej,
szkoła średnia

Udostępnienie zajęć elektronicznych jest nieodpłatne,
do jednokrotnego wykorzystania.

Przedmiot: historia
Zobaczcie Książ, jakiego nie znacie, a właściwie – jeszcze nie widzieliście. Zapraszamy na
kuratorskie oprowadzanie po wystawie „‚Zamek Książ w technikolorze”. To okazja zobaczyć archiwalne zdjęcia poddane procesowi
koloryzacji. Po wystawie oprowadza jej kurator i pomysłodawca Mateusz Mykytyszyn.

www.ksiaz.walbrzych.pl

* Cena zawiera także zwiedzanie Palmiarni
(w tym samym dniu)
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www.ksiaz.walbrzych.pl

MAJĄTEK HOCHBERGÓW JAKO
PIERWOWZÓR PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO

OD KARETY DO AUTOMOBILU
– NOWINKI TECHNICZNE NA
DWORZE HOCHBERGÓW

szkoły średnie

klasy V-VIII szkoły podstawowej

Przedmiot: Wprowadzenie do przedsiębiorczości

Przedmiot: technika

Hochbergowie byli w Europie jednymi z prekursorów przemian socjalnych oraz działalności charytatywnej, które poprawiły dolę
robotników. Byli także pionierami w sprawnym zarządzaniu potężnym przedsiębiorstwem wielobranżowym, obejmującym rolnictwo, przemysł ciężki, a nawet turystykę.
Uczniowie podczas zajęć utrwalają wiedzę
o rewolucji przemysłowej XIX wieku, zapoznają się z produkcyjną i przemysłową działalnością w majątkach Hochbergów, a także
wdrożonym przez nich systemem opieki socjalnej i działalnością charytatywną.

Przełom XIX i XX wieku słusznie określany
jest okresem postępu technicznego. Doskonale było to widać na dworze Hochbergów, jednej z najbogatszych rodzin ówczesnej Europy. Dysponowali oni olbrzymią
fortuną, dzięki czemu mogli sobie pozwolić
na nowinki techniczne, bez których trudno
wyobrazić sobie współczesne życie. Uczniowie poznając historię Zamku Książ w Wałbrzychu przyswajają podstawowe pojęcia
z zakresu techniki i rozwijają w sobie postawę szacunku wobec dziedzictwa historii.

* Cena zawiera także zwiedzanie Palmiarni
(w tym samym dniu)
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NOTATKI

Zaplanuj swoją wizytę w Zamku Książ
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NOTATKI

Ważne daty szkolne
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NOTATKI

Wydarzenia w Książu:

Ferie zimowe:

Październik – Halloween
Listopad – Luty – Ogrody Światła
Grudzień – Mikołajki

Data:
Plany:

16
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Zamek Książ w Wałbrzychu
ul. Piastów Śląskich 1
58-306 Wałbrzych
www. ksiaz .walbrzych.pl
KsiazWalbrzych

