wrzesień 2018
– styczeń 2019

oferta
edukacyjna
dla
dzieci

#do
czterech
razy
sztuka!

Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje i informacji udziela
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00
Dział Oświatowy Muzeum Narodowego we Wrocławiu
tel. 71 372 51 48
edukacja@mnwr.pl

Wstęp za 3 zł, zapisy
prowadzi Barbara Przerwa
↦ 16 września
Twórczy dotyk
↦ 21 października
Apetyt w podróży
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↦ 18 listopada

Z rodziną do muzeum

↦ 16 grudnia

Zabawy przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat

↦ 20 stycznia

niedziela, godz. 12:00, wstęp za 3 zł, zapisy

↦ 9 września
Spotkanie ze słonecznikami
Katarzyna Kalinowska
↦ 14 października
Bliskie spotkania z najsławniejszymi duchami z legend
Sławomir Ortyl
↦ 11 listopada
Bohaterowie Niepodległej
Grzegorz Wojturski
↦ 9 grudnia
Gwiazdy, anioły i inne ozdoby bożonarodzeniowe
Michał Pieczka
↦ 13 stycznia
Zimowe drzewo – moja fantazja
Renata Kuś
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Zmysły i zamysły

Nowy cykl warsztatów rodzinnych, realizowanych na wystawie
stałej rzemiosła artystycznego „Cudo-Twórcy” w wybrane niedziele w godzinach:
– 10:30 dla dzieci w wieku 3–5 lat
– 12:00 dla dzieci w wieku 6–12 lat

Zapach dalekich krajów
Usłyszeć wiadomość
Modny dodatek
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Arkana sztuki

Nowy cykl warsztatów plastycznych (1,5 godz.) dla młodzieży
w wieku 12–16 lat, w grupach do 10 osób pod kierunkiem doświadczonych instruktorów.
W wybrane soboty o godz. 15:00
Wstęp za 7 zł, zapisy
↦ 22 września
Perspektywa zbieżna – jak ją wykreślić, warsztat rysunkowy
Izabela Trembałowicz-Chęć
↦ 20 października
Graficzne interpretacje – warsztat linorytniczy
Grzegorz Wojturski
↦ 17 listopada
„Góry – struktury” – warsztat ceramiczny
Sławomir Ortyl
↦ 22 grudnia
Rysunkowy zarys – warsztat szkicowania
Grzegorz Wojturski
↦ 26 stycznia
Inspiracje na karnawał – warsztat projektowania mody
Michał Pieczka

Muzeum Etnograficzne

Pawilon Czterech Kopuł

Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje i informacji udziela
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00
Dział Oświatowy Muzeum Etnograficznego
tel. 71 344 33 13
edukacja@muzeumetnograficzne.pl

Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje w tygodniu poprzedzającym
warsztaty i informacji udziela od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 Dział Oświatowy Pawilonu Czterech Kopuł
tel. 71 71 27 181
edukacja.pawilon@mnwr.pl
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Niedzielne warsztaty rodzinne
Niedzielny cykl warsztatów plastycznych dla dzieci w wieku
5–12 lat, godz. 12:00, wstęp płatny, zapisy
↦ 14 października
Rzemiosło kowala – pokaz z warsztatami Ryszard Mazur,
wstęp za 1 zł
↦ 18 listopada
Makiety i modele – warsztaty Marek Sadowski, wstęp za 5 zł
↦ 9 grudnia
Słomkowe cuda – warsztaty tworzenia ozdób świątecznych
ŻyWa Pracownia, Kraków, wstęp za 5 zł
↦ 16 grudnia
Pierniki, piernikarstwo. Warsztaty tworzenia pierników
z dawnych form Karolina Klimek, Piernikarnia Śląska,
wstęp za 5 zł
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Muzealne poruszenie

Warsztaty plastyczno-ruchowe, sobota, wstęp za 3 zł, zapisy
godz. 10:30 – dzieci w wieku 6–12 lat
godz. 12:30 – rodzice z dziećmi w wieku do 3 lat
Prowadzenie: Barbara Przerwa
↦ 22 września
Niebieskie ognie
↦ 13 października
Dziura i chmura
↦ 17 listopada
Kwadrat i kreska
↦ 8 grudnia
W świetle
↦ 5 stycznia
Koci sen
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Cztery strony rzeźby

Zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat,
niedziela, godz. 11,00, wstęp za 3 zł, zapisy
Prowadzenie: Natalia Gołubowska
↦ 16 września
Twarzą w twarz – spotkanie z Magdaleną Abakanowicz
↦ 14 października
Być jak Henry Moore
↦ 18 listopada
Postać z brązu
↦ 16 grudnia
Kamień do kamienia
↦ 20 stycznia
Elementy wspólne – układanka dla najmłodszych

Panorama Racławicka
Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Akwizycji Panoramy
Racławickiej, tel. 71 344 23 44
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Wydawnictwa edukacyjne dla dzieci do nabycia
w księgarni muzealnej:
1. Marta Derejczyk, Dolnoślązacy. Rodzinny przewodnik (do nabycia
w kasie Muzeum Etnograficznego)
2. Magdalena Musiał, Galerie sztuki średniowiecznej. Sztuka śląska
XII–XVI wieku. Przewodnik dla dzieci

Zwiedzanie z lekkim zawrotem głowy

3. Magdalena Musiał, Galerie sztuki nowożytnej. Sztuka śląska XVI–
XIX wieku. Przewodnik dla dzieci

na zwiedzanie Panoramy Racławickiej podczas specjalnie

4. Magdalena Musiał, Galeria sztuki polskiej. Sztuka polska XVII–
XIX wieku. Przewodnik dla dzieci

Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat wraz z rodzicami
przygotowanych zajęć niedzielnych.
Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu w niedzielę
o godz. 11:15 i 13:15, począwszy od listopada.
Dokładne terminy będą pojawiały się na stronie internetowej
Panoramy Racławickiej: www.mnwr.pl/edukacja/
w zakładce „Edukacja”.
Wstęp z biletem za 10 zł od osoby
Obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc

5. Sławomir Ortyl, Muzealny zwierzyniec. Przewodnik dla dzieci
od 3 do 5 lat
6. Sławomir Ortyl, Łowcy smoków. Mapa poszukiwaczy przygód
7. Michał Pieczka, Niezwykły świat dawnych mebli
8. Barbara Przerwa, Modna i już!
9. Grzegorz Wojturski, Tajemnice kupców, czyli o dawnych wagach
i miarach
10. Zuzanna Mikołajek, Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki.
Baśnie, bajki i zabawy dziecięce w dawnej grafice i rysunku
11. Alicja Abramowicz, Iwona Gołaj, Aleksandra Paterman,
Kredki w dłonie w Pawilonie

W kiosku w holu głównym do nabycia:
Szczepan Atroszko, Pół-Jankes, czyli Tadeusz Kościuszko
w Ameryce (komiks w wersji polskiej i angielskiej)

Muzeum Narodowe
we Wrocławiu
pl. Powstańców Warszawy 5
50-153 Wrocław
www.mnwr.pl

Oddziały:

Muzeum Etnograficzne
ul. Traugutta 111/113
50-419 Wrocław
www.mnwr.pl

Pawilon Czterech Kopuł
Muzeum Sztuki Współczesnej
ul. Wystawowa 1
51–618 Wrocław
www.mnwr.pl

Panorama Racławicka
ul. Purkyniego 11
50-155 Wrocław
www.mnwr.pl

