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Kontakt
Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu
Dział Oświatowy
edukacja@muzeumetnograficzne.pl
+48 71 344 33 13

Tematy zajęć
❧ lekcje zdalne za pośrednictwem platformy Teams/Zoom, m.in.:

•

Informacje podstawowe:

•

1. Opłata za lekcję/warsztaty online wynosi 100 zł,
płatne po dokonaniu rezerwacji na konto muzeum:
92 1050 1575 1000 0005 0269 5836.
2. Zajęcia online odbywają się na platformie Teams (ew. Zoom),
trwają do 60 minut i są przeznaczone dla grup
liczących nie więcej niż 30 osób.
3. Lekcje online odbywają się w języku polskim lub angielskim.
4. By ustalić temat oraz termin realizacji zajęć, zapraszamy
do kontaktu: edukacja@muzeumetnograficzne.pl
lub telefonicznie 71 344 33 13 od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00–14:00.

•

Polecamy również stronę mnwr.pl/edukacja/
Zapraszamy,
Zespół Działu Edukacji Muzeum Etnograficznego

•
•
•
•
•

„ Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” – opowieść
o historii i dziedzictwie kulturowym Dolnego Śląska
Mity i stereotypy o obcych. Jak zapobiegać dyskryminacji i budować
społeczeństwo otwarte?
Piernikarstwo dolnośląskim fenomenem – prezentacja rzeźbionych form
piernikarskich, opowieść o bartnictwie i pszczelarstwie, ulach kłodowych
i koszkach oraz kolekcji zabytkowych uli figuralnych
Ludowe instrumenty – opowieść o twórcach instrumentów i muzykantach
Tradycyjne wycinanki ludowe – poznanie zasad tworzenia wycinanek oraz
samodzielne ich wykonanie
Boże Narodzenie – zwyczaje i obrzędy świąteczne
Wielkanoc – zwyczaje i obrzędy świąteczne
Dusiołki i mamuny – opowieść o ludowych wyobrażeniach demonologicznych,
o demonach zapomnianych i tych wciąż obecnych w naszej świadomości

❧ lekcje w formie tematycznych spacerów (obecnie wstrzymane)

po galeriach muzealnych z kartami pracy, m.in.:
• „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość” – zwiedzanie
z przewodnikiem wystawy stałej, opowieść o dziedzictwie
kulturowym Dolnego Śląska (przed II wojną światową i po niej)
• Szlakiem drewna – przedwojenne zbiory i rzemiosło
• Szlakiem tkanin – sprzęty, tkaniny i stroje dolnośląskich powojennych
osadników
• Stroje ludowe – znaczenie strojów regionalnych, sposób ich wykonania,
techniki zdobienia
• Malowane meble w kolekcji Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu
❧ warsztaty plastyczne dla małych grup (obecnie wstrzymane), m.in.:

•
•
•
•
•
•

 braźnicy czy malarze? Malarstwo na szkle specyfiką regionu
O
Tradycyjne wycinanki ludowe
Kijanka, nie żabka – prezentacja dawnych sprzętów
codziennego użytku, stworzenie własnej pamiątki – pocztówki z muzeum
Ekotkanie: jak powstają tkaniny? Wykonanie małego dywanika ze starych
t-shirtów na tekturowym krosienku.
Blaudruck – tajemnice indygo – zajęcia przybliżające dolnośląską tradycję
stempelkowego drukowania tkanin (zwaną blaudruckiem)
Motanka – magiczna laleczka

