
Wspomnienia ukryte w przedmiotach
Ile może być warty przedmiot, np. ulubiony miś z dzieciństwa? Dla kogoś obcego 
zapewnie niewele, ale dla właściciela bardzo dużo, jeśli wiążą się z nim pozytywne 
wspomnienia. Zastanówcie się, czy macie w domu jakieś przedmioty dla Was ważne, które
przypominają Wam jakieś wydarzenia, bądź kogoś bliskiego.

1. Staroć, co to właściwie jest i czy może nim być ulubiona przytulanka?

Staroć- rzecz stara, niemodna, choć czasem dla niektórych wartościowa; też: utwór 
pochodzący sprzed wielu lat.

Synonimy, czyli jak inaczej możemy powiedzieć na przedmiot stary:

-antyk,

-zabytek,

-staruszek,

-staruszka.

 (Słownik PWN)



2. Każdy staroć ma swoją historię. 

Pewnie słyszeliście o kapsułach czasu. Ludzie wkładają do skrzyni ważne dla nich 
przedmioty, związane z współczesnymi czasami, po to, aby po wielu latach, zupełnie 
inne pokolenie, mogło je odnaleźć i dowiedzieć się czegoś o swoich przodkach. 
Przedmioty te mają dać dla przyszłych pokoleń wartościową informację o naszych 
czasach. Taka kapsuła zastała np wmurowana w fundamenty nowego osiedla Popowice 
we Wrocławiu. Została tam umieszczona 28 marca 2019 roku, a ma zostać otwarta w 
2219 roku. Jak myślice, jakie przedmioty zostały w niej ukryte? 







A co Wy włożylibyście do swojej kapsuły? Czy tak jak mieszkańcy osiedla we Wrocławiu, 
napisalibyście list do przyszłych pokoleń? Co byście im chcieli przekazać?



3. Komu potrzebne są stare przedmioty? Gdzie je możemy zobaczyć?

Muzeum- instytucja gromadząca, przechowująca i konserwująca zbiory z różnych 
dziedzin kultury, sztuki, nauki lub techniki i udostępniająca je publiczności w formie 
wystaw. ( Słownik PWN)

Znane muzea w Polsce:

-Muzeum Narodowe w Warszawie



-Muzeum Śląskie w Katowicach

-Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie



-Muzeum Karykatury w Warszawie

-Narodowe Muzeum Sztuki w Łodzi



-Muzeum Kaszubskie w Kartuzach

-Muzeum Farmacji w Krakowie



Znane muzea na świecie:

-Luwr w Paryżu

-Muzeum Żydowskie w Berlinie



-Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Instambule

-Ermitaż w Sant Petersburgu



-Muzeum Vincenta van Gogha w Amsterdamie

-Centre Georges Pompidou w Paryżu



4. Muzea interaktywne we Wrocławiu

Wrocławskie muzea idą z duchem czasu i możemy je odwiedzić bez wychodzenia z domu. 
W ciekawy sposób prezentują one swoje zbiory przez Internet. Możemy odwiedzić w ten 
sposób:

-Muzeum Wrocław: CENTRUM POZNAWCZE W  HALI STULECIA



-Muzeum Gier i Komputerów minionej ery

-WRO ART CENTER – interaktywny plac zabaw



-Hydropolis – Centrum nauki i wiedzy o wodzie

-Muzeum Wrocław: Centrum Historii Zajezdnia



-Muzeum Pana Tadeusza

-Muzeum Odry – Fundacja Otwartego Muzeum Techniki



-Muzeum Współczesne Wrocław

5. Może i Wam uda się odwiedzić wirtualne muzeum i zobaczyć jakie  tajemnice  skrywają 
stare predmioty. Może w waszych domach są rzeczy, które wywołują miłe wspomnienia. 
Warto zapytać  rodziców i dziadków o ich pamiątki  i wspoomnienia w nich ukryte.
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