
30 września 2022 r.
 Wydział Archeologii UAM
 ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
 godzina: 17:00-20:00

CERAMIKA - NIEWYCZERPANE ŹRÓDŁO INFORMACJI                         
Ceramika jest jednym z najczęstszych znalezisk archeologicznych. W tradycyjnym ujęciu jest podstawą wyróżniania kultur archeologicznych. 
Ze względu na dużą zmienność form ułatwione jest datowanie naczyń ceramicznych. Pozyskiwanie informacji z ceramiki nie ogranicza się jednak tylko 
do typologiichronologii. Badania fizyko-chemiczne oraz petrograficzne umożliwiają poznanie miejsca wyrobu naczyń, ich technologii czy zawartości.

WYKŁAD
SALA 1.43

godz. 17:00-18:00
1

CO KRYJĄ LASY - ARCHEOLOGIA LASÓW                                                               
Lasy to nieodkryte źródło wiedzy archeologicznej. Dzięki współpracy z leśnikami las przed archeologami odkrywa swoje tajemnice. 
Na wykładzie będzie można dowiedzieć się co kryje się pod runem leśnym i o czym szumią drzewa oraz spotkać się z Leśnikiem. 

WYKŁAD
SALA 1.43

godz. 18:15-19:15
2

STREFA DLA MAŁEGO ARCHEOLOGA
Najmłodsi uczestnicy będą mogli zgłębić tajniki pracy archeologa. Z łopatką i pędzelkiem w dłoni odkrywać będą skryte pod ziemią artefakty.3

GRY ARCHEOLOGICZNE
Gra polega na dopasowaniu kart z zabytkami archeologicznymi z lokalizacją w której się znajdują, bądź zostały tam znalezione. 
Warsztat zakłada zapoznanie uczestników z ważniejszymi odkryciami archeologicznymi i ich krótką charakterystyką.
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METALURGIA MIEDZI W PRADZIEJACH 
Celem warsztatu jest zaprezentowanie technik metalurgicznych stosowanych w pradziejach, związanych z obróbką miedzi - pierwszego metalu 
użytkowanego przez człowieka. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z narzędziami stosowanymi w metalurgii oraz replikami przedmiotów 
miedzianych.
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W PRADZIEJOWYM WARSZTACIE TKACKIM
Współcześnie ubrania w każdym wymarzonym kolorze i wzorze można nabyć wszędzie. Czy tak samo było w przeszłości?
W warsztacie pradziejowego tkacza dowiesz się, jak powstawały nici, tkaniny i jak zdobiono ubrania. Staniesz przed szansą utkania fragmentu 
materiału na bardku, tabliczkach tkackich a nawet - na krośnie!
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WARSZTAT CEARMICZNY  
Każdy z nas ma w domu swój ulubiony kubek lub  talerzyk. Czy zastanawiałeś się jak jest on zrobiony? Pod czas warsztatów ceramicznych będziesz mógł 
posłuchać o różnych technikach obróbki gliny oraz ulepić własne naczynie. 
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ZOSTAŃ ŚRDNIOWIECZNYM WOJOWNIKIEM
Każdy odwiedzający będzie mógł poczuć się jak wczesnośredniowieczny wojownik, zapoznać się z uzbrojeniem ochronnym i zaczepnym. 
W trakcie spotkania będzie można także posłuchać o wczesnośredniowiecznych metodach walki. 
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