wrzesień 2019 –
styczeń 2020

oferta
edukacyjna
dla
dzieci

#do
czterech
razy
sztuka!

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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Europejskie Dni Dziedzictwa

Warsztat ceramiczny dla dzieci w wieku 6-12 lat
Sobota, godz. 10:30, wstęp wolny, zapisy

↦ 7 września Polskie ptaki ✿ Sławomir Ortyl
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Muzealne poruszenie

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

Warsztaty plastyczno-ruchowe
Niedziela, wstęp za 3 zł, zapisy
godz. 11:00 – dzieci w wieku 3–5 lat
godz. 12:30 – dzieci w wieku 6–11 lat
godz. 15:30 – młodzież w wieku 12–17 lat
Prowadzenie: Barbara Przerwa

↦ 8 września Muzealna Szkoła Czarownic ✿ Sławomir Ortyl

↦ 29 września Wspomnienia z wakacji

Z rodziną do muzeum

Zabawy dla dzieci w wieku 6–12 lat

↦ 13 października Jesienny bukiet ✿ Renata Kuś

↦ 10 listopada „Jaki znak twój?” O godle Polski słów parę ✿
Grzegorz Wojturski

↦ 8 grudnia Spotkanie ze Świętym Mikołajem ✿ Sławomir
Ortyl

↦ 12 stycznia Kwietne bukiety w środku zimy ✿ Michał
Pieczka

↦ 27 października Jesienne podmuchy
↦ 24 listopada Moc metalu i siła kamienia
↦ 22 grudnia Gwiazdy i ognia blask
↦ 26 stycznia Noworoczne plany
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Arkana sztuki

Cykl warsztatów plastycznych (1,5 godz.) dla młodzieży
w wieku 12–17 lat
Wybrane soboty, godz. 15.00, wstęp za 7 zł, zapisy
↦ 21 września (wyjątkowo w godz. 14.00–17.00) Wobec

dzieła sztuki – warsztaty rzeźbiarskie ✿ Grzegorz Nowak
↦ 23 listopada Ekspresjonistyczny pejzaż Wrocławia –

warsztat malarski ✿ Sebastian Huczyński
↦ 14 grudnia Graficzne interpretacje miasta – warsztat
drzeworytniczy ✿ Grzegorz Wojturski
↦ 25 stycznia Portret – łatwiejsze niż się wydaje –
warsztat rysunku ✿ Izabela Trembałowicz-Chęć

PAWILON CZTERECH KOPUŁ
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

Warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku 6–12 lat
Sobota, godz. 11:00, wstęp za 3 zł, zapisy
Prowadzenie: Agata Iżykowska-Uszczyk
↦
↦
↦
↦
↦
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#MUZEALNIAKI

Warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku do 3 lat
Niedziela, godz.13:00, wstęp za 3 zł, zapisy
Prowadzenie: Alicja Abramowicz
↦
↦
↦
↦
↦

29 września Kto tak robi?
6 października Chlusnąć, chlapnąć czy plasnąć?
24 listopada W góry czy nad morze?
15 grudnia Czy to się Wam podoba?
26 stycznia Opowiesz mi, Mamo? Pokażesz mi, Tato?

28 września Obraz (z natury) zmysłowy (zmysł wzroku)
26 października Jaskiniowe eksploracje (zmysł dotyku)
30 listopada Smak buntu (zmysł smaku)
14 grudnia Jak brzmi abstrakcja? (zmysł słuchu)
25 stycznia Jak pachnie muzeum? (zmysł zapachu)
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(Nie)dzielny poranek

Warsztaty dla rodziców z dziećmi w wieku 3–5 lat
Niedziela, godz. 11:00, wstęp za 3 zł, zapisy
Prowadzenie: Alicja Abramowicz
↦ 29 września Jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak?

↦
↦
↦
↦

6 października Figlowanie pośród figur
24 listopada Stegozaur, triceratops, a może dimetrodon?
15 grudnia Mam oko na miasteczko
26 stycznia Twarze, oblicza, fizjonomie

MUZEUM „PANORAMA RACŁAWICKA”
Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Akwizycji Muzeum
„Panorama Racławicka”, tel. 71 344 23 44
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Zwiedzanie z lekkim zawrotem głowy

Zapraszamy dzieci w wieku 6–12 lat wraz z rodzicami
na zwiedzanie Panoramy Racławickiej podczas specjalnie
przygotowanych zajęć niedzielnych.
Zajęcia będą odbywać się raz w miesiącu w niedzielę
o godzinie 11:15, począwszy od listopada.
Dokładne terminy będą pojawiały się na stronie internetowej
Muzeum „Panorama Racławicka” www.panoramaraclawicka.pl
w zakładce „Edukacja”.
Wstęp z biletem za 15 zł, obowiązuje telefoniczna rezerwacja
miejsc.

MUZEUM ETNOGRAFICZNE

↦ 6 października Jak październik, to paździerze.
Tajemnice obróbki włókien ✿ Paulina Suchecka

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

↦ 13 października Śpiewajka jesienna ✿ Marta Derejczyk
↦ 20 października Szklane obrazy ✿ Joanna Kurbiel

↦ 3 listopada Listopad – liść opadł. Liściakowe wycinanki ✿
Paulina Suchecka
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↦ 17 listopada Śpiewajka listopadowa ✿ Marta Derejczyk
↦ 24 listopada Opowieści malowanych fotografii ✿ Dorota

ETNO w południe

Jasnowska

Niedzielny cykl warsztatów dla dzieci (5–12 lat) z rodzicami,
przybliżający tradycje roku obrzędowego, ludową muzykę
i rękodzieło
Niedziela, godz. 12:00, wstęp z biletem za 3 zł
Obowiązują zapisy w tygodniu poprzedzającym wydarzenie:
tel. 71 344 33 13 lub edukacja@muzeumetnograﬁczne.pl

↦ 1 grudnia Świąteczne ozdoby ze słomy ✿ Olga Budzan
↦ 8 grudnia Śpiewajka z szopką ✿ Marta Derejczyk

↦ 22 grudnia Bombki to już tradycja ✿ - spotkanie z artystą ze
Złotoryi

↦ 1 września „Nie pluć na podłogę, nie śmiecić, podczas
dużej pauzy klasę zamieść…” – o szkole pradziadków ✿
Paulina Suchecka
↦ 8 września Śpiewajka z krasnoludkami ✿ Marta Derejczyk
↦ 15 września Piękno w żelazie zamknięte. O kowalskim
rzemiośle ✿ Jacek Bohdanowicz
↦ 22 września Dwojaki, ładyszki, siwaki, buncloki.
Niespodzianki garncarskie ✿ Agnieszka Szepetiuk-Barańska

9 788365 563071

Wydawnictwa edukacyjne dla dzieci do nabycia
w księgarni muzealnej:
1. Marta Derejczyk, Dolnoślązacy. Rodzinny przewodnik (do nabycia
także w kasie Muzeum Etnograﬁcznego)
2. Zuzanna Mikołajek, Entliczki, pentliczki, czarodzieje i księżniczki.
Baśnie, bajki i zabawy dziecięce w dawnej grafice i rysunku
3. Alicja Abramowicz, Iwona Gołaj, Aleksandra Paterman, Kredki
w dłonie w Pawilonie
4. Magdalena Musiał, Galerie sztuki nowożytnej. Sztuka śląska
XVI–XIX wieku. Przewodnik dla dzieci
5. Magdalena Musiał, Galeria sztuki polskiej. Sztuka polska XVII–XIX
wieku. Przewodnik dla dzieci
6. Sławomir Ortyl, Muzealny zwierzyniec. Przewodnik dla dzieci od
3 do 5 lat
7. Sławomir Ortyl, Łowcy smoków. Mapa poszukiwaczy przygód
8. Michał Pieczka, Niezwykły świat dawnych mebli
9. Barbara Przerwa, Modna i już!
10. 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

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

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

