Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim
zaprasza na

FERIE
W MUZEUM
POD HASŁEM “ZIMOWY ZAWRÓT GŁOWY”
16 - 27 LUTEGO 2015 R., GODZINA 11:00
Czas wolny spędzasz przed telewizorem lub komputerem? Zmień
to w lutym. Okres ferii zimowych zarezerwuj na działania twórcze.
Twórczo i kolorowo, mroźnie i magicznie - tak zapowiadamy
tegoroczne ferie w Muzeum Historyczno-Archeologicznym.
Wybierz coś dla siebie lub skorzystaj z oferty tygodniowej.
W programie warsztaty dla osób indywidualnych jak i grup
zorganizowanych.
Spotkania składają się ze zwiedzania aktualnych wystaw,
warsztatów plastycznych i ciepłej herbatki.
Podane godziny i terminy zajęć dotyczą osób indywidualnych. Na zajęcia obowiązują
zapisy pod nr tel 41 2653651 lub edukacja@muzeumostrowiec.pl. Grupy zorganizowane prosimy o kontakt w celu ustalenia tematyki zajęć oraz terminu.
Przy zapisie na wszystkie trzy spotkania w tygodniu koszt wynosi 20 zł/os.
Muzeum Historyczno-Archeologiczne, ul. Świętokrzyska 37, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
tel./fax: 41 265 36 51, biuro@muzeumostrowiec.pl, www.muzeumostrowiec.pl

Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ZIMA JAK Z OBRAZKA - KRAJOBRAZ NA SZKLE
Artyści chętnie malowali i malują zimowe motywy. Są różne oblicza
zimy, zima łagodna z mieniącymi się w śniegu promieniami słońca,
jak również groźna z ośnieżonymi górskimi szczytami i śnieżnymi
zamieciami. W części warsztatowej uczestnicy namalują wybrany
zimowy krajobraz na szkle.
Koszt zajęć: 8 zł./os., zajęcia trwają ok. 1 godziny

Termin zajęć: 16 LUTEGO, 27 LUTEGO

W MROŹNEJ KRAINIE KRÓLOWEJ ŚNIEGU
Z czym kojarzy nam się zima? Jakie znamy baśnie, filmy lub książki,
w których zima ma magiczny wymiar. W części warsztatowej uczestnicy stworzą swoją małą magiczną krainę - kulę śnieżną.
Koszt zajęć: 8 zł./os., zajęcia trwają ok. 1 godziny

Termin zajęć: 18 LUTEGO, 23 LUTEGO

NA BAŁWANA PRZYSZŁA PORA
Jak powstaje śnieg - mity i fakty. Dlaczego śnieg jest biały? Co
możemy zrobić ze śniegu i na śniegu? Jakie dyscypliny sportowe
możemy uprawiać zimą? Dlaczego bałwan to bałwan? Na te i inne
pytania odpowiemy sobie podczas tych zajęć, a w części warsztatowej „ulepimy” bałwanka, który przetrwa letnie upały.
Przy sprzyjających warunkach pogodowych ulepimy bałwana
w parku (prosimy o ubranie dzieci na taką ewentualność).
Koszt zajęć: 8 zł./os., zajęcia trwają ok. 1,5 godziny (w zależności od
warunków pogodowych).

Termin zajęć: 20 LUTEGO, 25 LUTEGO
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