Muzeum Historyczno-Archeologiczne
w Ostrowcu Świętokrzyskim

MUZEALNE PODRÓŻE -TE MAŁE I DUŻE

Podróże, wycieczki, to nieodłączny element letniego odpoczynku.
W czasie wakacji w naszym muzeum również będziemy podróżować i to
w niezwykły sposób, bo w świat sztuki, baśni czy historii.
Zapraszamy dzieci na wakacyjne zajęcia w muzeum - z nami nie będziecie
się nudzić!
Aby wziąć udział należy:
- wybrać temat i termin
- zgłosić swój udział tel. 41 265 36 51, edukacja@muzeumostrowiec.pl
- zabrać dobry humor i duże zasoby wyobraźni
Zajęcia odbywają się w Pałacu Wielopolskich w Częstocicach.
Prosimy grupy zorganizowane o wcześniejsze ustalenie terminu.
Muzeum zapewnia sobie prawo do zmiany terminów lub tematów zajęć.

PODRÓŻ W ŚWIAT SZTUKI
PODRÓŻ W ŚWIAT
BAŚNI I LEGEND
LEGENDY ŚWIĘTOKRZYSKIE
04.07.2017
Legendy ziemi świętokrzyskiej, czarownice, zamkamki, rycerze i księżniczki, będą tematem zajęć
poświęconych fantastycznym opowieściom z naszego regionu. W części warsztatowej pomalujemy
drewnianą świętokrzyską czarownicę.
LEGENDA O PANU TWARDOWSKIM
06.07.2017
Na zajęciach poznamy historię legendarnego polskiego czarnoksiężnika i dowiemy się co mają
z nim wspólnego diabeł i kogut. Poszukamy też
Pana Twardowskiego wśród muzealnych zbiorów.
W części warsztatowej namalujemy obrazek na szkle z Panem Twardowskim w roli głównej.

PODRÓŻE MITYCZNE
I EGZOTYCZNE
MADE IN CHINA
18.07.2017
Chinom
i
chińczykom
zawdzięczmy szereg odkryć
i wynalazków, które ułatwiają
nam życie po dziś dzień. Dowiemy sie o nich podczas zajęć, zaś w części warsztatowej
zmierzymy się z chińskim pismem, odnajdziemy swój
znak zodiaku w chińskim horoskopie, posłużymy się
pałeczkami i zrobimy chiński kapelusz.
NIE UDAWAJ GREKA
20.07.2017
Grecja to kolebka europejskiej cywilizacji. Podczas
naszego spotkania dowiecie się kto udaje Greka, kim
jest alfa i omega, a kim lub czym Zorba? Poszukamy
muzealnych eksponatów inspirowaych grecką sztuką.
W części warsztatowej udekorujemy przedmioty
greckimi wzorami i wykonamy maskę teatralną.

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 11:00
Koszt - 8 zł od osoby

ROZALIA NOWAK - MALARSTWO
11.07.2017
Kolor, barwa i kompozycja będzią motywami przewodnimi zajęć związanych
z wystawą malarstwa. Na oglądaniu
jednak nie skończymy. W części warsztatowej wcielimy się w rolę artysty malarza, malując na tablicach malarskich.
ETNODIZAJN - SZTUKA NA LUDOWO
13.07.2017
Czym jest etnodizajn? Skąd czerpie inspiracje?
Jakie są jego motywy? Na pytania odpowiemy
oglądając przedmioty, które są inspiracją dla tego
wzornictwa. W części warsztatowej ozdobimy
przedmioty zgodnie ze stylistyką etnodizajnu.

PODRÓŻ
W PRZESZŁOŚĆ

O CZYM SZUMI LIPA MARIA
25.07.2017
Jak na swój wiek – około 180 lat, Maria całkiem
dobrze wygląda. Była świadkiem wielu wydarzeń,
przetrwała wojenną zawieruchę i podpalenie. Maria - lipa drobnolistna, pomnik przyrody rosnący
w pałacowym parku. Podczas zajęć dowiemy się co
może być pomnikiem przyrody, opowiemy też, dlaczego naszej lipie nadano imię Maria.
W części warsztatowej wykonamy „podobiznę”
Marii w glinie.
ŚWIAT Z DAWNYCH LAT
27 .07.2017
Tara, żelazko z duszą, maselnica, to tylko niektóre
z przedmiotów, których używali nasi przodkowie. Jak zmieniały się rzeczy codziennego użytku
na przestrzeni lat, dowiemy się podczas zajęć
w muzeum. W części
warsztatowe pomalujemy drewnianą retro
zabawkę,
zagramy
w klasy i w kapslowy
wyścig.

