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Co to s? wykopaliska?

Ja codziennie 
pr ow adz? w ykopaliska 

w  m oim  pudle 
z zabaw kam i. 

Najciekaw sze s? zaw sze 
na sam ym  dnie!

Zanim zaczniemy zwiedzanie...

Archeologia to nauka o przesz?o?ci cz?owieka. ?Ale? o przesz?o?ci to my 

uczymy si? na historii!? ? pomy?li teraz zapewne wielu z Was. Jednak historia 

zaczyna si? w momencie wprowadzenia s?owa pisanego ? bada stare 

dokumenty, listy, fotografie i na ich podstawie stara si? odtworzy? wydarzenia. 

Archeologia si?ga za? do najdawniejszych dziejów cz?owieka. Jej celem jest 

poznanie ?ycia i obyczajów pradawnych ludzi, rozwoju kultur i cywilizacji.

Co to jest  archeologia?  

Sk?d wiemy, jak ?yli, w co si? ubierali i jak wygl?dali dawni ludzie? 

Trudno nam zaprosi? na kaw? mieszka?ców pierwszych osad, by sami opowiedzieli nam o swoim codziennym 

?yciu. Zostawili oni jednak po sobie przedmioty, np. naczynia i narz?dzia, których u?ywali. Wiele z tych rzeczy 

przetrwa?o do naszych czasów i to one w?a?nie potrafi? nam ?opowiedzie?? o tym, czym zajmowali si? ich 

w?a?ciciele. Takich pozosta?o?ci po dawnych ludziach i ich osadach szukaj? archeolodzy. Badaj?c je, wiele 

dowiadujemy si? o tym, czym si? zajmowali, jakie nosili ozdoby oraz w jaki sposób i z czego ?yli. 

Mo?na powiedzie?, ?e praca archeologa to zabawa w wielkiej piaskownicy!

Wykopaliska polegaj? na wydobyciu z ziemi przedmiotów i narz?dzi ?wiadcz?cych o dzia?alno?ci 

cz?owieka w dawnych wiekach. Wiele pozosta?o?ci po pradawnych osadach zasypa?y ju? bowiem kolejne 

warstwy ziemi, a przedmioty, ko?ci cz?sto zostaj? odkryte przypadkiem, np. podczas budowy nowej drogi, 

kopania fundamentów itp. 

Co to s? wykopaliska?

Nie tylko malarze u?ywaj? p?dzla! 

Archeolodzy odgarniaj? nim grudki ziemi 

tak, by nie uszkodzi? cennych znalezisk. 

Sztalugi ju? jednak nie pot rzebuj?!



Zanim wejdziemy do ?rodka, szepniemy Wam na ucho kilka s?ów o miejscu, w którym 

jeste?cie. A jest o czym opowiada?, bo Muzeum Archeologiczne to najstarsze muzeum 

w Krakowie! Ma ponad 160 lat i pami?ta czasy Adama Mickiewicza, znanego polskiego 

wieszcza. Pocz?tkowo nosi?o nazw? Muzeum Staro?ytno?ci i mie?ci?o si? w budynku 

Biblioteki Jagiello?skiej. Poproszono wtedy ludzi o przekazywanie cennych znalezisk, 

które powi?kszy?yby zbiory Muzeum. W ten sposób trafi? tu np. pos?g ?wiatowida ze 

Zbrucza, który niebawem zobaczycie! Wkrótce Muzeum rozpocz??o tak?e w?asne 

badania, czyli wykopaliska, wzbogacaj?c zbiory i udost?pniaj?c zwiedzaj?cym kolejne 

eksponaty.

Wykopaliska Muzeum Archeologicznego

Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Gdy rozpocz??a si? budowa Nowej Huty, to w?a?nie pracownicy Muzeum 

Archeologicznego prowadzili wykopaliska na tym terenie. Znaleziono tam ?lady 

?owców mamutów! W okolicach kopca Wandy natrafiono na grób m??czyzny wraz 

ze z?otym wyposa?eniem, a na terenie szpitala im. Stefana ?eromskiego na ?lady 

osad Celtów ( jednego z dawnych ludów Europy), w których bito pierwsze monety 

na ziemiach polskich. Swoje prace Muzeum prowadzi?o tak?e w Górach 

?wi?tokrzyskich, gdzie rozwin??o si? hutnictwo ?elaza, oraz poza granicami Polski.

Jeszcze chwila cierpliwo?ci...

A m nie si? 
podoba t ut ejszy 

ogr ód! I  t en 
w idok na Waw el...
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Staro?ytny Egipt to pradawna cywilizacja, która rozwin??a si? oko?o 5000 lat temu. 

Wi?kszo?? kraju to pustynia, na której nic nie ro?nie. Ludzie zacz?li osiedla? si? wzd?u? 

Nilu ? rzeki dostarczaj?cej wod? potrzebn? do nawadniania pól uprawnych. Co roku Nil 

wylewa?, nanosz?c na piaszczyst?, such? gleb? ?yzny mu?. To rzeka nadawa?a rytm 

?yciu Egipcjan. Wyró?niano trzy pory roku: wylewu, siewu i zbiorów. Staro?ytni 

Egipcjanie byli dobrymi rolnikami, dzi?ki temu stworzyli jedn? z najpot??niejszych 

cywilizacji na ?wiecie!

Wycieczka do staro?ytnego Egiptu

Wa?niejszy ni? prezydent

W?adc? Egiptu by? faraon. Wierzono, ?e jest on bogiem na ziemi. 

Najm?odszy z faraonów, Tutenchamon, obj?? tron maj?c zaledwie 

9 lat! Oczywi?cie ma?emu ch?opcu trudno by?o panowa? nad tak 

pot??nym krajem, pomagali mu w tym kap?ani. Faraonami bywa?y 

tak?e kobiety! 

Czy wiecie, ?e s?owo ?papier" pochodzi od t rzciny 

papirusowej rosn?cej nad Nilem? Egipcjanie odkryli, 

jak u?ywa? jej w?ókien, aby zrobi? arkusze papirusu 

?  rodzaju papieru. 

...i nareszcie! Zaczynamy! Wystawa ?Bogowie staro?ytnego Egiptu".

Tu p?ynie Nil - odszukajcie go w
 at lasie!
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W egipskim grobowcu 

Zwró?cie uwag? na gwiazdy namalowane na suficie Muzeum! Rysunki gwiazd cz?sto zdobi?y sklepienia w pomieszczeniach prawdziwych egipskich ?wi?ty?! 

Litery jak obrazki

Na bocznej stronie sarkofagu mo?na wypatrze? pewne zwierz? ?  to ...............................

Egipcjanie wierzyli, ?e zmar?y podró?uje do innego ?wiata, w którym 

potrzebuje swojego cia?a. Dlatego po ?mierci zw?oki starano si? 

zakonserwowa? ? mumifikowano je, nacieraj?c balsamami i pi?knie 

pachn?cymi olejkami, a nast?pnie owijano w d?ugie lniane banda?e. Mumia 

by?a umieszczana zwykle wewn?trz kilku zdobionych trumien, które wk?adano 

do drewnianego lub kamiennego pojemnika zwanego sarkofagiem. Niestety 

nie ka?dego by?o sta? na ?ycie wieczne ? mumifikacja by?a bowiem bardzo 

droga i niewielu mog?o sobie pozwoli? na taki wydatek! 

Dzi?ki lusterkom umieszczonym pod sarkofagami mo?ecie zobaczy? ich spód! Na 
wielu sarkofagach znajdziecie rz?dy ma?ych obrazków. To hieroglif y, pismo 
dawnych Egipcjan. Ka?dy obrazek oznacza? s?owo, sylab? lub g?osk?, a niektóre 
nawet cyfry! Wyobra?acie sobie lekcje matematyki? Jednak niewielu Egipcjan 
potrafi?o czyta? i pisa?.
Które z narysowanych przez Lilk? hieroglifów uda Wam si? odszuka? na spodzie 
sarkofagu z miejscowo?ci El-Hibeh?
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A kto z Was odnajdzie egipski podg?ówek? Jak my?licie, czy 

by? wygodny? W pobli?u znajdziecie równie? lampki oliwne 

s?u??ce do o?wiet lania pomieszcze? - wszak staro?ytni 

Egipcjanie nie znali elekt ryczno?ci!

Kot by? ?wi?tym zwierz?ciem bogini  p?odno?ci  ................................, 

która cz?sto przedstawiana jest w?a?nie jako kobieta z g?ow? kota, 

pe?na wdzi?ku i  ?agodno?ci .

Pod postaci? soko?a ukazywa? si? bóg nieba .................................
...............

.

..............................................

..............................................

..............................................

.................................

By w przysz?ym ?wiecie zmar?emu niczego nie brakowa?o, do sarkofagów 

i grobowców wk?adano najlepsze stroje, narz?dzia, kosztowno?ci, bi?uteri?, 

a nawet jedzenie! Od ci??kiej pracy w za?wiatach mieli zmar?ego odci??y? 

s?u??cy i pomocnicy ? uszebt i. Te niewielkie figurki wk?adane do grobu mia?y 

zmar?emu pomaga?, opiekowa? si? nim i za niego pracowa?. Poszukajcie ich 

w szklanej gablocie w kszta?cie piramidy, która znajduje si? na ?rodku sali. 

Mumifikowano nie tylko ludzi, ale cz?sto tak?e zwierz?ta, cho?by ulubionych 

pupili faraonów. Niektóre zwierz?ta by?y szczególnie czczone i uto?samiane 

z bogami. Wytropcie znajduj?ce si? w Muzeum mumie zwierz?t i pomó?cie Lilce 

uzupe?ni? notatki z wycieczki:

Obok mumii zwierz?t odszukajcie mumi? zbo?ow?. W jej wn?trzu znajduje si? 

ziemia z ziarnami j?czmienia, które pod wp?ywem wilgoci kie?kowa?y. Mumie te 

mia?y symbolizowa? odradzaj?c? si? przyrod?. Zakopywano je w pobli?u ?wi?ty?. 

W zbiorach muzealnych s? one prawdziw? rzadko?ci?! Policzcie, ile ich jest ......

Czy wiecie, ?e staro?ytni Egipcjanie czcili ponad 2000 ró?nych bogów 

i bogi?? Wiele z nich mia?o g?owy zwierz?t! Bóg Tot mia? g?ow? ptaka 

nazywanego ibisem, a bóg wody, Sobek, by? przedstawiany z g?ow? 

krokodyla! Wi?cej szcz??cia mia? Ozyrys (bóg ?mierci), wraz ze swoj? 

?on? Izyd? byli bowiem przedstawiani jako król i królowa. Poszukajcie 

ich w Muzeum jako figurek lub rysunków na sarkofagach.
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Glina to ska?a, która po rozdrobnieniu i wymieszaniu z wod? staje si? jak 

plastelina. Ulepione z niej przedmioty wypala si? w ogniu, aby by?y twarde. 

Z gliny zacz?to wi?c wyrabia? garnki i inne naczynia s?u??ce ludziom do 

przechowywania ?ywno?ci. 

Papirus by? bardzo drogi, poniewa? jego wyprodukowanie zajmowa?o 

mnóstwo czasu. Trzeba by?o poczeka?, a? trzcina uro?nie, ?ci?? j?, oczy?ci?, 

a nast?pnie odpowiednio ugnie??. Nie wsz?dzie te? ros?a. Gdy brakowa?o 

papirusu, ludzie sporz?dzali notatki np. na skorupach pot?uczonych naczy?. 

Takie zapiski na od?amkach to ost raki. W gablocie mo?ecie zobaczy? 

ostraki znalezione przez archeologów w Egipcie. 

Z obaczcie, n iekt ór e 
z glin ianych naczy? m aj? 

spiczast e dno! To po t o, by 
m o?na je by?o w bi? 

w  ziem i?! Czy Wy r ów nie? 
posiadacie w  dom ach gar nki 

ze spiczast ym  dnem ? 

A co Wy napisaliby?cie na takiej skorupce?

7
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Aby unikn?? uszkodzenia mumii i odwijania starych 

banda?y, archeolodzy mog? j? zbada?, u?ywaj?c 

promieni rentgenowskich, i w ten sposób pozna? 

przyczyn? ?mierci ? dowiedzie? si?, czy pochowany 

umar? z powodu choroby, czy wypadku.

Poprosz? o skierowanie dla mumii na zdj?cie rtg

W trumnie o typie brzuchatym, czyli z okazale wypuk?ym wiekiem, znajduje si? mumia 

kap?anki Izydy o trudnym do wymówienia imieniu Aset-iri-khet-es. W znajduj?cym si? 

pod spodem lusterku mo?ecie zobaczy? namalowan? na dnie Izyd?. Spójrzcie, jak 

dobrze zachowa?y si? kolory malowide?! 

Jakiego koloru jest sukienka bogini Izydy?............................................................................... 

Zachowane mumie s? 
malutkie... Staro?ytni 

Egipcjanie byli od nas sporo 
ni?si!

Niektóre z odnalezionych 

mumii by?y owini?te 

banda?em o d?ugo?ci 

a? 5 km!

Na jej mumii znajdowa? si? cenny kar t ona?, czyli ozdobne okrycie wykonywane 

z tkaniny lub papirusu. W czasach staro?ytnych zosta? on powa?nie uszkodzony. 

Obecnie, po konserwacji, umieszczono go w osobnej gablocie. Na piersiach 

kartona?u widnieje:  

a) kot       b) skarabeusz z rozpostartymi skrzyd?ami         c) sokó?
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Oko w oko z jaskiniowcem
W czasach, kiedy Europ? zamieszkiwali pierwsi ludzie, mieli?my tu 

prawdziw? epok? lodowcow? i to nieanimowan?! Pot??ny l?dolód pokrywa? 

wi?kszo?? kontynentu! To w?a?nie z tego okresu pochodz? odnalezione 

cho?by w Krakowie ko?ci mamutów, lisów polarnych wraz z wytwarzanymi 

przez pierwotnych ludzi prymitywnymi, kamiennymi narz?dziami. Klimat by? 

trudny ? by?o zimno i wia?y mro?ne wiatry, jednak nasi praprzodkowie 

?wietnie si? do niego przystosowali!

Zobaczcie  ? neander t alczycy, którzy zamieszkiwali tutejsze tereny, byli 

od nas ni?si i mieli kr?p? budow? cia?a, dzi?ki czemu tracili mniej ciep?a. 

A nos? By? mi?sisty i gruby - bardziej ogrzewa? zimne wdychane powietrze. 

Wkrótce do Europy przyw?drowa? prawdopodobnie z Afryki Homo sapiens 

? obie grupy wymiesza?y si? ze sob?. Podpiszcie postacie, a nast?pnie sta?cie 

przed lustrem i przyjrzyjcie si? sobie. Czy znajdziecie jakie? cechy, które 

po nich odziedziczyli?cie?

Pradzieje i wczesne ?redniowiecze

9

Gdy w prehistorii zap?on??y pierwsze ogniska...

Panowanie nad ogniem by?o jednym z najbardziej prze?omowych 

odkry? w dziejach prehistorycznego cz?owieka. Pal?ce si? ognisko 

dawa?o ciep?o, ?wiat?o i odstrasza?o dzikie zwierz?ta.  Umo?liwia?o 

tak?e pieczenie mi?sa  ? dzi?ki czemu posi?ki sta?y si? ?atwiejsze do 

pogryzienia, lepiej przyswajalne i dawa?y nam wi?cej energii. 

..........................................
..........................................
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Czy? to nie niezwyk?e, ?e cz?sto u?ywamy przedmiotów podobnych do tych, z których nasi przodkowie korzystali setki lat temu? Lilka z Gutkiem wyci?gn?li 

kartki z notatnika i postanowili podzieli? rzeczy znajduj?ce si? w sali na trzy grupy: 

Dawne przedmioty, których u?ywamy do dzi?:
Dawne przedmioty, które wysz?y z u?ycia:

Dzisiejsze przedmioty, których nie znali nasi przodkowie:

Pom o?ecie 
nam  uzupe?ni? 

kar t ki?

krzesiwo

miecz

monety

no?yczki

telefony

grzebienie
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Epoka kamienia, br?zu i ?elaza

Ustawione w szeregu gabloty (s?siednia sala) 

pokazuj? narz?dzia wytwarzane przez naszych 

praprzodków.  Jak my?licie, która gablota pokazuje 

najstarsze czasy? Od materia?u, z którego ludzie 

robili potrzebne im przedmioty, pochodz? nazwy 

epok. Zaznaczcie je na osi czasu.

Na pocz?tku by?a epoka kamienia. To w?a?nie 

z kamienia (g?ównie z krzemieni) pierwotni 

ludzie wytwarzali bro? u?atwiaj?c? im 

polowanie na dzik? zwierzyn?. By?y to np. 

kamienne no?e i groty dzid. Które z gablot 

pasuj? do tej epoki? 

Pó?niej nauczono si? wytapia? br?z ? metal, który 

powstaje z po??czenia rud miedzi i cyny. Nast?pi?a 

epoka br?zu. Wytwarzano z niego no?e, sierpy, a tak?e 

ozdoby. Wska?cie gablot? rozpoczynaj?c? epok? br?zu.

A potem nadesz?a epoka ?elaza. Nauczono si? 

osi?ga? w piecach wy?sze temperatury, dzi?ki 

czemu mo?liwe sta?o si? wytapianie ?elaza 

i otrzymywanie bardziej wytrzyma?ych narz?dzi. 

Zobaczcie, ?e z biegiem czasu zmieni?y si? sposoby zdobywania 

po?ywienia. Na pocz?tku polowano na dzikie zwierz?ta, potem ludzie 

nauczyli si? uprawy zbó? i ro?lin, a tak?e hodowli zwierz?t.  

Co oznacza przy datach skrót  p.n.e.?
Nasi praprzodkowie nie mierzyli up?ywu dni ani lat! 

Ludzko?? zacz??a to robi? du?o, du?o pó?niej. Przed 

nasz? er? - to czasy, zanim zacz?li?my je liczy?, 

czyli  starsze ni? ...................... (tu wpisz rok wizyty 

w Muzeum) lat. Obecne zaznacza si? skrótem n.e., 
czyli nasza era. 

Zaznaczcie na osi czasu, kiedy urodzi?a si? Wasza prababcia. Mo?e dopiszecie  tu tak?e dat?  

np. bitwy pod Grunwaldem albo chrztu Polski? A teraz zaznaczcie dat? narz?dzi 

z najstarszej gabloty. Zwró?cie uwag?, o jak dawnych czasach opowiada nam archeologia!

nasza er apr zed nasz? er ?

|

2 0 1 8

|

0

|

2 3 0 0

|

7 0 0

www.jakwytwarzacbraz.pl
W dawnych czasach komunikacja mi?dzy 

lud?mi zamieszkuj?cymi odleg?e osady by?a bardzo trudna. Nie by?o telefonów, internetu, a podró? zajmowa?a wiele dni, czasem lat! Je?li jedni odkryli np.  jak wytapia? br?z, inni 
niekoniecznie szybko poznali t? umiej?tno??. 

To dlatego na ró?nych terenach daty 
poszczególnych epok s? ró?ne. 

Czy pot r af icie 
dociec, kt ór e 

z gablot  dot ycz? 
naszej  er y, a kt ór e 

odleglejszych 
czasów ?

Epoka kamienia 

od ok. 500 tys. lat p.n.e. do 2300 p.n.e.

Epoka br?zu 

od ok. 2300 p.n.e. do ok. 700 p.n.e.
Epoka ?elaza

od ok. 700 p.n.e. do dzi?



Podczas prac archeologicznych cz?sto znajduje si? naczynia w kawa?kach! Przywrócenie im 

dawnego wygl?du przypomina wtedy ?mudne uk?adanie puzzli, w których kto? pomiesza? ze sob? 

kilka ró?nych pude?ek, a w dodatku brakuje w nich niektórych elementów. Sk?adanie czego? na 

podstawie odnalezionych fragmentów to rekonstrukcja. 

Wska?cie, które naczynia w muzealnych gablotkach s? ca?e, a które znaleziono pot?uczone. 

Pomó?cie archeologom! Wytnijcie kawa?ki naczy? i spróbujcie je posk?ada? i poskleja?. 

Czy wszystkie kawa?ki zosta?y odnalezione?

12

Ja znalaz?em 

takie, a Wy?



W tym pomieszczeniu wita nas rz?d postaci. Najpierw jednak podejd?my do gablot przedstawiaj?cych 

dawne osady (?rodkowa cz??? sali). Zauwa?cie, ?e pierwsi ludzie prowadzili w?drowny tryb ?ycia, to 

znaczy, ?e cz?sto przemieszczali si? z miejsca na miejsce np. w poszukiwaniu zwierzyny, na któr? 

polowali. Schronieniem by?y dla nich jaskinie lub proste sza?asy, które ?atwo mo?na by?o z?o?y? i 

przenie??. Gdy cz?owiek nauczy? si? uprawia? zbo?a i hodowa? zwierz?ta, zacz??y pojawia? si? 

pierwsze osady ? mieszkaj?cy w nich ludzie ju? nie planowali szybkiej zmiany lokum ? ich domy s? 

drewniane, solidne.  Czy potraficie dociec, które z gablot dotycz? w?drownego, a które osiad?ego 

trybu ?ycia?  Gutek naszkicowa? jedn? z osad - czym zajmuj? si? jej mieszka?cy? Pomó?cie mu 

doko?czy? rysunek.

Sala z figurami



Rodacy znanych Wam zapewne z komiksów postaci Asterixa i Obelixa ? 

Celtowie ? to jeden z najstarszych ludów w Europie. Oko?o 2,5 tysi?ca lat 

temu przybyli oni na tereny dzisiejszej Polski, w rejony ?l?ska i Ma?opolski. 

Celtom zawdzi?czamy wiele innowacyjnych, czyli nieznanych nam wcze?niej 

umiej?tno?ci: wprowadzili ko?o garncarskie (dzi?ki któremu naczynia by?y 

wykonane staranniej, przez co rzadziej si? t?uk?y), zaawansowan? jak na owe 

czasy obróbk? metali oraz mennictwo, t j. wybijanie monet. Cho? byli pot?g? 

w Europie, nigdy nie stworzyli pa?stwa. 

Przedstawiamy Wam Celtów
 .... i S?owian
S?owianie byli ludem rolniczym ? karczowali lasy pod pola i pastwiska. Kobiety 

zajmowa?y si? tkactwem, wyplata?y len, szy?y ubrania. W ka?dym s?owia?skim 

domu znajdowa?y si? stó? i ?awa. ?ó?ka posiadano jedynie w bogatszych domach, 

dla dzieci za? sporz?dzano drewniane ko?yski. W domach S?owian nie by?o szaf. 

Cenne rzeczy trzymano w skrzyniach. S?owianie, cho? byli ludem znacznie bardziej 

prymitywnym od Celtów, opanowali rozleg?e tereny ?rodkowo-wschodniej Europy, 

w pó?niejszym czasie tworz?c w?asne pa?stwa ? np. Polsk?, Czechy, Ru?.
14



Kab??czki skroniowe to ma?e, ozdobne kó?eczka, które kobiety 

przyczepia?y do noszonej na g?owie opaski. Kó?eczka te, uderzaj?c o siebie, 

pi?knie dzwoni?y podczas poruszania si?. Oczywi?cie im by?o ich wi?cej, 

tym pi?kniej, tym lepiej! Wska?cie kobiety, u których je zauwa?ycie.

Ach, ta dawna moda!

Zausznice to noszone przez niewiasty ozdoby zawieszane na uszach. 

Chyba s? troch? podobne do dzisiejszych kolczyków, prawda? 

Nie wymaga?y jednak przebijania uszu.

Sakiewka zamiast portfela ? dawniej najpotrzebniejsze drobiazgi 

noszono w skórzanych, przyczepionych do pasa mieszkach, 

sakiewkach. Który z panów je posiada?

Krzesiwo to dawne narz?dzie s?u??ce do 

rozniecania ognia, stosowane przed wynalezieniem 

zapa?ek. Który z m??czyzn ma je przypi?te do pasa?

A gdzie czapki 

z daszkiem, bluzy 

z kapturem i wygodne 

adidasy?!

Jedna z kobiet trzyma w d?oniach wrzeciono ? narz?dzie do r?cznego 

prz?dzenia, czyli skr?cania w?ókien (np. lnu) w d?ug? ni?, z której mo?na by?o 

nast?pnie wykona? tkanin?. Potraficie j? odnale???

15



?wiatowid ze Zburcza
Nasi przodkowie, S?owianie, mieli inne wierzenia i modlili si? 

do innych bogów, cho? wi?kszo?? krajów w Europie by?a ju? 

wtedy chrze?cija?ska. Ludy takie nazywano poganami, 

czyli nie-chrze?cijanami. Dawni S?owianie byli niepi?mienni, 

dlatego ich bóstwa s? dla nas wci?? niewyja?nione ? tak 

naprawd? nie wiemy, do kogo i o co si? modlili. Poga?skie 

korzenie maj? znane nam do dzi? zwyczaje: topienie 

marzanny, malowanie jajek, ?migus-dyngus. Przyj?cie 

chrztu przez ksi?cia polskiego Mieszka I oznacza?o, 

?e now? religi? przyjmuje ca?e pa?stwo. Zacz?to burzy? 

pomniki przedstawiaj?ce innych bogów. By? mo?e ten 

kamienny pos?g ?wiatowida zosta? przez jego wyznawców 

gdzie? ukryty? Znaleziono go w rzece Zburcz i do dzi? jest 

dla nas zagadk?!

Wiele cennych dla archeologa przedmiotów mo?na znale?? w pochówkach 

dawnych ludzi. Cz?sto bowiem wraz ze zmar?ym grzebano u?ywane przez 

niego przedmioty, narz?dzia, bi?uteri?. Mo?ecie zobaczy? je w gablotach.

Gutek z uwag? si? im przygl?da?, a nast?pnie spisa? ich nazwy w notesie Lilki. 

Tylko dla ?artu dopisa? tu kilka innych, niepasuj?cych wyrazów. 

Pomo?esz Lilce je wykre?li?? 

Na ?rodku znajduje si? makieta kurhanu. To kopiec usypany na kszta?t 

sto?ka, kryj?cy w sobie jeden lub wi?cej grobów. W ?redniowiecznych 

kurhanach popielnica z prochami umieszczana by?a na szczycie kopca. 

Poszukajcie jej na makiecie! Przyk?adem kurhanu s? najprawdopodobniej 

kopce Kraka i Wandy. 

Groby i kurhany
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Cztery kamienne twarze 

ukryte pod jednym 

kapeluszem pat rz? w cztery 

st rony ?wiata. Która z postaci 

t rzyma róg obfito?ci, a która 

okr?g?y pier?cie??

Zausznice, pier?cieni ce, pier?cionki , paciorki , k?dziorki , 

kab??czki  skroniowe, r?czki  papierowe, obr?czki  sto?owe.

W  nast?pnej sali odszukajcie grzywny 

siekieropodobne - to dawne p?acid?a, czyli 

takie pra-pieni?dze!  Uff, na szcz??cie nie musimy 

ju? takich nosi? w swych portfelach!



Znaczenia tych trudnych wyrazów nawet doro?li cz?sto ze sob? myl?! Geolog bada ska?y i na podstawie ich wygl?du i u?o?enia potrafi dociec, jak 

powsta?y i co si? wtedy dzia?o na Ziemi: jak by?y u?o?one kontynenty, morza, jak powsta?y góry. Paleontolog w?ród badanych przez geologa ska? 

wyszukuje skamienia?o?ci, czyli pozosta?o?ci dawnych ro?lin i zwierz?t, które zamieszkiwa?y przed milionami lat nasz? planet?. Archeologa za? 

interesuj? dawni ludzie ? ich kultura i rozwój cywilizacji. 

Kto zbada wykopany kie? mamuta 

lub szkielet dinozaura?

..............................................................................

W  mie?cie odkryto  pochówek kobiety 

ze ?redniowiecznej osady. Badaj? go 

......................................................................................

W okolicach Krakowa by?y czynne wulkany! 

?wiadcz? o tym ska?y, które powsta?y 

z zastyg?ej, gor?cej magmy. Ska?y te badali 

.......................................................................................................

Geolog, archeolog i paleontolog

Zaznacz literk? (A) przedmioty, które zbada archeolog, (P) takie, które zainteresuj? paleontologa, a (G) geologa. 
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