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MuzeuM Narodowe we wrocławiu
Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje w tygodniu poprzedzającym
warsztaty 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
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zmysły i zamysły

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

Ferie w muzeum

Wstęp za 3 zł, zapisy

Zabawy i zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 6–12 lat

Prowadzenie: Barbara Przerwa

Środy i piątki, godz. 12:00 i 14:00, wstęp za 1 zł, zapisy

↦ 24 lutego
Melodia na karnawał
↦ 24 marca
Zapach czystości
↦ 7 kwietnia
W dobrym smaku
↦ 26 maja
Jedwabie i lny
↦ 16 czerwca
Widoki na wakacje

↦ 30 stycznia

Zimowe kreacje ✿ Barbara Przerwa

↦ 1 lutego

Polowanie na lisa ✿ Sławomir Ortyl

↦ 6 lutego

Zimowe obiadki i desery ✿ Grzegorz Wojturski

↦ 8 lutego

W świecie instrumentów i maszyn grających ✿
Michał Pieczka
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– 12:30 dla dzieci w wieku 6–12 lat
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arkana sztuki

Zabawy dla dzieci w wieku 6–12 lat
Niedziela, godz. 12:00, wstęp za 3 zł, zapisy

Cykl warsztatów plastycznych (1,5 godz.) dla młodzieży
w wieku 12–17 lat, w grupach do 15 osób pod kierunkiem
doświadczonych instruktorów
W wybrane soboty, godz. 15.00, wstęp za 7 zł, zapisy

↦ 17 lutego

↦ 16 lutego

z rodziną do muzeum

Na tropie muzealnych hitów ✿ Sławomir Ortyl

↦ 10 marca

Kwiaty dla Ewy ✿ Grzegorz Wojturski

↦ 14 kwietnia

W tajemniczym ogrodzie ✿ Renata Kuś

↦ 12 maja

Najprostszy kwiat – podstawy origami ✿
Katarzyna Kalinowska

↦ 9 czerwca
Buszowanie na strychu przez tor przeszkód dla dociekliwych

✿ Sławomir Ortyl

Martwa natura ✿ Izabela Trembałowicz-Chęć

↦ 16 marca

ABC garncarstwa – warsztat ceramiczny ✿ Sławomir Ortyl

↦ 27 kwietnia

Czarne na białym – warsztat komponowania małych form
graficznych ✿ Grzegorz Wojturski

↦ 11 maja

Wiosenne pejzaże – warsztat kolażu ✿ Renata Kuś

↦ 15 czerwca

Podstawy malarstwa techniką akwarelową

✿ Katarzyna Kalinowska

PawiloN czterech KoPuł

↦ 26 maja Pod parasolem – kolekcja naszych myśli ✿
Natalia Gołubowska

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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Sztuka szuka zmysłów

Ferie w Pawilonie

Warsztaty dla rodziców i dzieci w wieku 9–12 lat. Wspólnie
rozpoznamy postacie, zagramy w kolory, odgadniemy kształty
i poszukamy kontrastów w obrazach, rzeźbach oraz projektach
kostiumów teatralnych prezentowanych na wystawie czasowej
„Grupa Krakowska 1932–1937”
Wtorki i czwartki, godz. 11:00, wstęp za 1 zł, zapisy
↦ 29 stycznia Gramy w kolory ✿ Iwona Gołaj
↦ 31 stycznia Gramy w postacie ✿ Justyna Oleksy
↦ 5 lutego Gramy w kształty ✿ Agata Iżykowska-Uszczyk
↦ 7 lutego Gramy w kontrasty ✿ Justyna Oleksy
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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

↦ 16 czerwca Gość o numerze… ✿ Natalia Gołubowska

Warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku 6–12 lat, w trakcie
których uczestnicy spróbują poznawać sztukę współczesną nie
tylko za pomocą wzroku
Sobota, godz. 11:00, wstęp za 3 zł, zapisy
Prowadzenie: Agata Iżykowska-Uszczyk
↦ 16 marca Kwiatami malowane (zmysł węchu)
↦ 13 kwietnia Wiklinowe wariacje (zmysł dotyku)
↦ 25 maja Jak smakuje obraz? (zmysł smaku)
↦ 1 czerwca Jak powstaje barwa? (zmysł wzroku)

MuzeuM „PaNoraMa racławicKa”
Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Akwizycji Muzeum
„Panorama Racławicka”, tel. 71 344 23 44
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Ferie z Panoramą

Prowadzenie: Barbara Przerwa

Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 6–12 lat

↦ 2 lutego Rzeźby wzroku
↦ 2 marca Strefy koloru
↦ 6 kwietnia Mutanty i sznurek
↦ 11 maja Zielony parasol
↦ 8 czerwca Pokazy i przekazy

W czwartki, godz. 9:15, wstęp za 15 zł, zapisy

↦ 31 stycznia, 7 lutego
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zwiedzanie z lekkim zawrotem głowy

(Nie)dzielny poranek

Warsztaty dla dzieci w wieku 3–5 lat
Niedziela, godz. 11:00, wstęp za 3 zł, zapisy
↦ 17 lutego Kim jest ta pani? Kim jest ten pan? ✿

Iwona Gołaj
↦ 31 marca Czary, mary i zjawy ✿ Agata Iżykowska-Uszczyk
↦ 14 kwietnia Szara rzeczywistość ✿ Natalia Gołubowska

Prowadzenie: Izabela Trembałowicz-Chęć
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Zapraszamy dzieci w wieku 6–12 lat wraz z rodzicami
na zwiedzanie Panoramy Racławickiej podczas specjalnie
przygotowanych zajęć niedzielnych.
Zajęcia będą odbywać się w sezonie zimowym (luty-marzec)
raz w miesiącu w niedzielę o godz. 11:15.
Dokładne terminy będą pojawiały się na stronie internetowej
Muzeum „Panorama Racławicka” www.panoramaraclawicka.pl
w zakładce „Edukacja”.
Wstęp za 15 zł, obowiązuje telefoniczna rezerwacja miejsc.

MuzeuM etNoGraFiczNe
Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje w tygodniu poprzedzającym
warsztaty 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
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Wydawnictwa edukacyjne dla dzieci do nabycia
w księgarni muzealnej:
1. Alicja Abramowicz, Iwona Gołaj, Aleksandra Paterman, Kredki
w dłonie w Pawilonie
2. Szczepan Atroszko, Pół-Jankes, czyli Tadeusz Kościuszko w
Ameryce, komiks w wersji polskiej i angielskiej (do nabycia także
w kiosku w holu głównym Muzeum „Panorama Racławicka”)
3. Marta Derejczyk, Dolnoślązacy. Rodzinny przewodnik (do nabycia
także w kasie Muzeum Etnograﬁcznego)

Ferie w Muzeum etnograﬁcznym

4. Zuzanna Mikołajek, Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki.
Baśnie, bajki i zabawy dziecięce w dawnej grafice i rysunku

Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6–12 lat

5. Magdalena Musiał, Galerie sztuki średniowiecznej. Sztuka śląska
XII–XVI wieku. Przewodnik dla dzieci

– godz. 12:00, wstęp za 1 zł, zapisy
↦ 1 lutego Wycinanki świata ✿ Olga Budzan

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

↦ 5 lutego Pająk nad głową ✿ Marta Derejczyk

7. Magdalena Musiał, Galeria sztuki polskiej. Sztuka polska XVII–XIX
wieku. Przewodnik dla dzieci
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8. Magdalena Musiał, Galeria sztuki polskiej. Sztuka polska XV–XX
wieku. Przewodnik dla dzieci

etNo w południe

9. Sławomir Ortyl, Muzealne ciekawostki. Przewodnik dla dzieci od
3 do 5 lat

Niedzielny cykl warsztatów przybliżających tradycje roku
obrzędowego, ludową muzykę i rękodzieło, dla dzieci
w wieku 5–12 lat, godz. 12:00, wstęp za 3 zł, zapisy
↦ 3 lutego Czas świąteczny, niecodzienny ✿
Paulina Suchecka
↦ 10 lutego Święty Walenty rad odmrozi pięty ✿
Paulina Suchecka
↦ 24 lutego Śpiewajka zimowa ✿ Marta Derejczyk
↦ 3 marca O zazulach, buśkach i ptasich wróżbach ✿
Paulina Suchecka
↦ 10 marca Meble malowane ✿ Joanna Kurbiel
↦ 17 marca Śpiewajka wiosenna ✿ Marta Derejczyk
↦ 31 marca Igła, nitka, rączek para ✿ Hanna Golla
↦ 7 kwietnia Ale jaja! Nalepianki łowickie ✿ Paulina Suchecka
↦ 14 kwietnia Śpiewajka świąteczna ✿ Marta Derejczyk
↦ 12 maja Śpiewajka majowa ✿ Marta Derejczyk
↦ 26 maja Ucieszy się mama, gdy zrobię to sam/a ✿
Paulina Suchecka
↦ 2 czerwca Zabawki i zabawy ✿ Paulina Suchecka
↦ 9 czerwca Śpiewajka wakacyjna ✿ Marta Derejczyk
↦ 16 czerwca Koza i poleczka – tańce dla najmłodszych ✿
Agnieszka Szepetiuk-Barańska

10. Sławomir Ortyl, Muzealny zwierzyniec. Przewodnik dla dzieci od
3 do 5 lat
11. Sławomir Ortyl, Łowcy smoków. Mapa poszukiwaczy przygód
12. Sławomir Ortyl, Zamkowe legendy. Opowieści ducha
13. Michał Pieczka, Niezwykły świat dawnych mebli
14. Barbara Przerwa, Modna i już!
15. Grzegorz Wojturski, Tajemnice kupców, czyli o dawnych wagach
i miarach

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

Muzeum
„Panorama racławicka”
ul. Purkyniego 11
50-155 Wrocław
www.mnwr.pl

