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Żywa lekcja historii...
PIERWSZE CENTRUM NEANDERTALCZYKA to wyjątkowe miejsce, w którym zbiegają się pradawne losy człowieka z najnowszymi
odkryciami współczesnej nauki. Powstało przy współpracy ze Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich przy Państwowym
Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Łączy w sobie cele integracyjne, edukacyjne oraz wychowawcze, ucząc zachowań
prospołecznych. Uczniom w każdym wieku pozwala poznać swoje korzenie, a przez to zrozumieć otaczający ich świat. Życie w epoce
lodowcowej nie było łatwe, jednak neandertalczycy byli świetnie przystosowani do zimnego klimatu i niebezpieczeństw świata sprzed
tysięcy lat. Cztery sale tematyczne przedstawią ich pochodzenie, życie i losy. To unikatowe miejsce pozwala nam przenieść się w odległe
czasy człowieka prehistorycznego.

Plan wystawy

Co zobaczysz?
Naturalnych rozmiarów replikę mamuta (skala 1:1)
mierzącą 6 m długości i 3,5 m wysokości
Multimedialne prezentacje oraz film
- udostępnione dzięki DISCOVERY
Repliki czaszek ludzi pierwotnych
Hologram 3D czaszki Neandertalczyka
Inscenizacje polowań i życia codziennego

Lokalizacja i dojazd
Lokalizacja obok Jaskini Raj, 7 km od Kielc – stolicy
najstarszych w Europie Gór Świętokrzyskich. Właśnie
tam, odkryto pierwsze w Polsce, ślady bytności
neandertalczyka.
W szybki i dogodny sposób (10 min. z Kielc) można
dotrzeć zarówno samochodem, autokarem, jak
i środkami komunikacji miejskiej. Bardziej aktywni
mogą wybrać szlaki piesze lub rowerowe, prowadzące
przez tereny leśne.

Na miejscu zachęcamy do robienia zdjęć
pamiątkowych oraz do polowania na pamiątki
w sklepiku firmowym.

/CentrumNeandertalczyka

Pomysły zabaw i warsztatów w trakcie zwiedzania
Pierwszego Centrum Neandertalczyka
Z myślą o młodzieży szkolnej w różnym wieku opracowaliśmy program zabaw i warsztatów.
Nauka poprzez zabawę jest najskuteczniejszą metodą nauczania.

Sala nr. 1
Salon luster – po elemencie z audio przewodnika o spojrzenie
w lustro wszystkie dzieci stają się lustrami. Po kolei każdy staje
przed kolegą obok siebie i zadaje mu pytanie: „Lustereczko,
co we mnie widzisz?". Dzieci wymieniają tylko pozytywne cechy
innych dzieci. Podsumowując ćwiczenie, opiekun podkreśla,
że każdy człowiek jest inny i w każdym jest coś dobrego.

Sala nr. 2
Zapamiętywanie – podział na dwie grupy, przed dziećmi leży 15
przedmiotów związanych z życiem neandertalczyka, ale nie
tylko. Grupa wybiera, które przedmioty należą do głównego
bohatera wystawy.
Do czego to służyło? – opiekun wskazuje dowolny przedmiot,
a dzieci wymyślają jego zastosowania.

Sala nr. 3
Polowanie – Dzieci opracowują strategię ataku na zwierzynę,
podział zadań, znaki ostrzegawcze
Spostrzegawczy myśliwy – dzieci ćwiczą zmysły. Na przykład
celność – rzucają szyszkami do celu lub stoją w kręgu jedna
wyznaczona osoba zamyka oczy, dwie inne zamieniają się
miejscami. Wyznaczone dziecko zgaduje, kto zmienił miejsce.

Sala nr. 4
Kraina prawdy, kraina fałszu – sale nr 4 dzieli na dwie strony
oznaczone jako prawda i fałsz, opiekun (ewentualny
przewodnik) przedstawia kilka zdań związanych z uzyskanymi
wiadomości w trakcie zwiedzania a dzieci ustawiają się
w odpowiedniej (według swojego uznania) części sali.

WYSTAWA
TEMATYCZNA

zlokalizowana
w kopule
sferycznej
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Oferta Grupowa
Jaskinia Raj

... w liczbach

Jaskinia „Raj” jest jedną z najbardziej znanych atrakcji
turystycznych Gór Świętokrzyskich i jedną z najpiękniejszych jaskiń
krasowych naszego kraju. Zachwyca bogactwem i różnorodnością
kalcytowych form naciekowych. Występują tutaj skupiska
stalaktytów o unikatowym na skalę światową zagęszczeniu.
Jaskinia uznana została za rezerwat przyrody nieożywionej
i stanowisko archeologiczne. Jest to jaskinia o rozwinięciu
poziomym, można ją zwiedzać bez posiadania specjalnych
umiejętności. Trasa jest oświetlona elektrycznie i przystosowana
do zwiedzania przez grupy wycieczkowe.

Liczba stalaktytów: 47 173 sztuk
Średnie zagęszczenie stalaktytów: 82,5 na m2
Największe zagęszczenie stalaktytów: 217 na m2
Liczba stalagmitów: 345 sztuk
Obwód największego stalagmitu: 6,27 m
Wysokość najwyższej kolumny: 1,95 m

Nietoperze

Skorzystaj z gotowych secenariuszy i konspektów lekcji
tematycznych wraz z materiałami dydaktycznymi:
quizy, testy oraz karty pracy ucznia !!!

Średnio hibernuje w Raju, co zimę około 50 sztuk nietoperzy,
a maksymalna liczba zimujących w jaskini nietoperzy przekroczyła
200 sztuk. Dominującym gatunkiem jest jeden z większych
polskich nietoperzy - Nocek duży.

Nowość! Lekcje z nietoperzem

Wyłącznie w okresie styczeń-marzec 2015

Rezerwuj już dzisiaj!
Godziny otwarcia:
Czas zwiedzania:
Forma zwiedzania:

10.00-17.00, wtorek-niedziela (w poniedziałki - nieczynne)
Centrum Neandertalczyka: ok. 30 minut / Jaskinia Raj ok. 45 minut
Centrum Neandertalczyka: elektroniczny przewodnik AUDIO GUIDE / Jaskinia Raj: przewodnik

Ceny
biletów:
Dorośli
Grupy / Rodziny*

I Centrum Neandertalczyka

Jaskinia Raj

Kompleks

10 zł

18 zł

25 zł

14 zł

18 zł

29 zł

* grupy min. 15 os./rodziny z min. 1 dzieckiem (4-18 lat )
/opiekun, przewodnik - WSTĘP GRATIS

Dorośli
Rezerwacja:

PROMOCJA w Jaskini Raj 15.01 - 15.04

Grupa > 15 osób = RABAT 25%!
Konspekt i scenariusz lekcji GRATIS!

Telefoniczna: +48 41 346 55 18 (Pn-Pt / 9:00–17:00 ) / mailowa: centrum@lysogory.com.pl
Formularz rezerwacji grupowej dostępny na www.jaskiniaraj.pl

Oferujemy kompleksową organizację imprez plenerowych, ognisk i zabaw wraz z obsługą cateringową.
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