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LEGENDY O ZAMKU
Zapraszamy wszystkie maluszki do poznania legend 
o janowieckim zamku. Porozmawiamy o tym czym jest legenda 
i czy jest dzisiaj potrzebna. Przy okazji dzieci poznają muzeum,
dowiedzą się co to za miejsce i po co jest potrzebne.
Pamiątką będą kukiełki z bohaterami opowieści, wykonane
wspólnie wybraną przez dzieci techniką plastyczną.
Wiek 5+
Cena: 170zł / wejście na zamek dla dzieci do 7 lat bezpłatne
Czas: ok. 1h / max. 25 os.

PIERWSZA WIZYTA W MUZEUM
Co to jest muzeum i po co jest muzeum? 
Co tam się znajduje oraz czym zajmują się jego pracownicy?
Zajęcia dla najmłodszych, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać
muzeum jako instytucji kultury. Po swojej pierwszej lekcji
muzealnej dzieci będą mieć krótkie zajęcia plastyczne.
Wiek 5+
Cena: 100zł / wejście na zamek dla dzieci do 7 lat bezpłatne
Czas: ok. 1h / max. 25 os.

MAŁY ARCHEOLOG
Na zajęciach poznacie niesamowity świat i zakres pracy
archeologa. Pogrzebiemy razem w ziemi, dowiecie się jak dobrze
czyścić znaleziska i jak istotne jest dziedzictwo historyczne.
Wiek 6+
Cena: 170zł / wejście na zamek dla dzieci do 7 lat bezpłatne
Czas ok.1h / max. 25 os.

PRZEDSZKOLAKI



ZAMKOWE HERBY
Podczas zajęć poznamy zamkowe herby. Dowiemy się jak
powstawały i dlaczego wyglądały w określony sposób. 
Po teorii, w praktyce każdy stworzy tarczę z wymyślonym
herbem swojej rodziny.
Wiek: 7-14 lat
Cena: 170zł + bilety wstępu na zamek
Czas: ok. 1h / max. 25 os.

LEGENDY O ZAMKU
Zapraszamy dzieci do poznania legend o janowieckim zamku.
Porozmawiamy o tym czym jest legenda i czy jest dzisiaj
potrzebna. Przy okazji dzieci poznają muzeum, dowiedzą się co
to za miejsce i po co jest. 
Pamiątką będą kukiełki z bohaterami opowieści, wykonane
wspólnie wybraną przez dzieci techniką plastyczną.
Wiek: 5-8 lat
Cena: 170zł + bilety wstępu na zamek
Czas: ok. 1h / max. 25 os.

FAJANS TO CZY PORCELANA?
Czy filiżanka albo talerzyk mogą być zachwycające? 
Czym się różni porcelana od fajansu? 
Ile lat trzeba ćwiczyć rzemiosło żeby zostać mistrzem fajansu?
Tego dowiecie się na warsztatach zdobienia ceramiki
inspirowanych wystawą fajansu holenderskiego. 
Do domu zabierzecie ze sobą własnoręcznie pomalowane kafle.
Wiek: 10+
Cena: 10zł od osoby (grupa minimum 10 osób) 
+ bilety wstępu na zamek
Czas: ok. 1h / max. 25 os.

SZKOŁAPODSTAWOWA



JANOWIEŚ:
Opowieść o kulturze ludowej Janowca. Dawne wspomnienia,
wierzenia, ciężka praca, rodzinne i społeczne zwyczaje. 
Na zajęciach dowiecie się jak ciekawy był świat naszych
dziadków. Na pamiątkę razem wykonamy wycinankę ludową 
w stylu lubelskim. Warsztaty wraz z oprowadzaniem po wystawie
etnograficznej.
Wiek 7+
Cena 250zł
Czas: ok. 1,5h / max. 25 os.

MAŁY ARCHEOLOG
Na zajęciach poznacie niesamowity świat i zakres pracy
archeologa. Sprawdzimy jak dobrze czyścić znaleziska i jak
istotne jest dziedzictwo historyczne.
Wiek: 7-14 lat
Cena: 170zł + bilety wstępu na zamek
Czas: ok. 1h / max. 25 os.

SZKOŁAPODSTAWOWA

ROŚLINY W TLE RUINY
Żeby zachwycić się przyrodą nie musicie jechać w dalekie kraje.
Wystarczy przyjść do naszego zamkowego parku. Jakie rośliny 
w nim rosną i jakie zwierzęta możemy tutaj spotkać tego
dowiecie się na naszych warsztatach przyrodniczych
poprzeplatanych wiedzą historyczną. 
Zajęcia terenowe ze szczyptą uważności. 
Wiek 7+
Cena: 170zł
Czas: ok. 1,5h / max. 25 os.



JANOWIEŚ:
Opowieść o kulturze ludowej Janowca. Dawne wspomnienia,
wierzenia, ciężka praca, rodzinne i społeczne zwyczaje. Na
zajęciach dowiecie się jak ciekawy był świat naszych dziadków,
który niedługo może zostać tylko w pamięci. Na pamiątkę razem
wykonamy wycinankę ludową w stylu lubelskim.
Warsztaty wraz z oprowadzaniem po wystawie etnograficznej.
Cena 250zł
Czas: ok. 1,5h / max. 25 os.

PORTRET SYLWETOWY
Lekcja muzealna z dziedziny historii sztuki. Prezentacja
multimedialna o XVIII wiecznym portrecie sylwetowym, który
będziecie mieli okazję stworzyć własnoręcznie.
Wiek 15+
Cena: 170zł + bilety wstępu do zamku
Czas: ok. 1h / max. 25 os.

FAJANS TO CZY PORCELANA?
Czy filiżanka albo talerzyk mogą być zachwycające? 
Czym się różni porcelana od fajansu? 
Ile lat trzeba ćwiczyć rzemiosło żeby zostać mistrzem fajansu?
Tego dowiecie się na warsztatach zdobienia ceramiki
inspirowanych wystawą fajansu holenderskiego. Do domu
zabierzecie ze sobą własnoręcznie pomalowane kafle.
Wiek: 10+
Cena: 10zł od osoby (grupa minimum 10 osób) 
+ bilety wstępu na zamek
Czas: ok. 1h / max. 25 os.

SZKOŁA
PONADPODSTAWOWA



SZKOŁA
PONADPODSTAWOWA

ROŚLINY W TLE RUINY
Żeby zachwycić się przyrodą nie musicie jechać w dalekie kraje.
Wystarczy przyjść do naszego zamkowego parku. Jakie rośliny w
nim rosną i jakie zwierzęta możemy tutaj spotkać tego dowiecie
się na naszych warsztatach przyrodniczych poprzeplatanych
wiedzą historyczną. 
Zajęcia terenowe ze szczyptą uważności. 
Wiek 7+
Cena: 170zł
Czas: ok. 1,5h / max. 25 os.
kwiecień - październik

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

GRA – SKARB CZARNEJ DAMY
Grupowe szukanie skarbu Czarnej Damy. Gra terenowa na
terenie zamku z zagadkami z historii poprzeplatane legendami.
Dobra zabawa i wiele śmiechu gwarantowane!
Na koniec wspólne ognisko (prowiant we własnym zakresie).
Polecamy na integrację, dzień dziecka, zakończenie roku etc.
Wiek: 10+
Cena: 250zł
Czas: około 1,5h / max. 25 os.



Zajęcia wyłącznie dla grup zorganizowanych,
Grupa może liczyć maksymalnie 25 osób,
Zajęcia odbywają się wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -
15.00,
Zajęcia edukacyjne odbywają się wyłącznie w miesiącach  

Rezerwacja zajęć jest możliwa najpóźniej dwa tygodnie przed ich terminem,
odwołanie zajęć prosimy zgłaszać najpóźniej dwa dni przed planowaną datą.

Wynajęcie miejsca na ognisko - 150zł - max 30 osób
Oprowadzanie po wystawach przez opiekunów ekspozycji - 200 zł - max 25
osób
Zwiedzanie zamku ze Szlachcicem | Halabardnikiem - 10zł os. / 25zł przy
bilecie rodzinnym (min. 5 osób)
Spotkanie z Czarną Damą - 100zł - max. 25 osób 

      kwiecień - październik,

Bilety wstępu na zamek:
normalny - 17zł*                                       
ulgowy - 12zł*
rodzinny - 35zł*/**
dziedziniec i krużganki - 10zł 
grupy powyżej 20 osób - 15% zniżki przy zakupie biletów wstępu*
*bilety obejmują zwiedzanie Zamku, Dworu z Moniak i Spichlerza z Podlodowa
** upoważnia do wstępu 2 rodziców/opiekunów prawnych + co najmniej 1 dziecko w
wieku do 18 lat

KONTAKT:
zamekjanowiec@mnkd.pl lub martyna.czerniak@mnkd.pl

tel. 81 881 52 28

DODATKOWE ATRAKCJE:

INFORMACJE


