15 lutego 2017

Przedszkolaki

OFERTA SPECJALNA „W PODRÓŻY”
Zajęcia edukacyjne nawiązujące do czasowej wystawy prezentowanej obecnie w Muzeum
Czartoryskich w Puławach. Proponujemy zarówno formę warsztatów jak i lekcji muzealnych:
LEKCJE MUZEALNE
Zajęcia trwają około godziny.
Opłata za jedno spotkanie wynosi 100 zł (do ceny zajęć należy doliczyć cenę biletów).
„Mali podróżnicy”
Dzieci poznają barwy, symbolikę kolorów oraz podstawowe zagadnienia związane z tematem
podróży. Lekcja polega na poznaniu ekspozycji muzealnej poprzez zmysł wzroku oraz zabawę. Dzieci
odnajdują konkretne kolory, eksponaty, wykonują różnego rodzaju zagadki i zadania.

WARSZTATY
Zajęcia trwają około 1,5 godziny.
Opłata za jedno spotkanie wynosi 250 zł.

„Podróże ze smakiem”
Która przyprawa jest najstarsza, a która najdroższa? O pieprzu, wanilii, cynamonie, kardamonie,
gałce muszkatołowej i innych przyprawach. Podczas warsztatów uczestnicy poznają przyprawy
przywożone przez XVIII podróżników, będą mogli poznać ich zapach i smak, dotknąć i posmakować,
wykonają również samodzielnie saszetki zapachowe.
„Herbaciane podróże”
Herbata. Cudowny napar, który towarzyszy każdej kulturze i znajdziemy go wszędzie na świecie. Jej
parzenie jest ważnym rytuałem. Ze względu na wysoką cenę napój ten pity był jedynie na dworze
królewskim, dworach magnackich oraz bogatej szlachty i mieszczan. Podczas warsztatów wyruszmy
w podróż po świecie szlakiem herbaty! Naszym przewodnikiem będzie nos i podniebienie.
Powąchamy, posmakujemy i dotkniemy herbacianych liści. Wykonamy również własne mieszanki
herbat, które uczestnicy będą mogli zabrać ze sobą.

Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób.
W zajęciach może uczestniczyć tylko jedna klasa szkolna lub grupa przedszkolna. Prosimy nie
łączyć grup.
Rezerwacji zajęć można dokonać:
telefonicznie: 503 902 480
e-mailem: edukacja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
Prosimy o zgłaszanie grup najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą. Ważne są jedynie
potwierdzone rezerwacje. Prosimy o wcześniejszą informację w przypadku rezygnacji.
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TEMATY ZAJĘĆ
Moja pierwsza wizyta w muzeum
Muzeum nie takie straszne! Zajęcia przeznaczone dla maluchów, które pierwszy raz goszczą w
muzeum. Dzieci dowiedzą się co można zobaczyć w muzeum, kto w nim pracuje, czym się różni
kolekcja od wystawy, a także sprawdzą czy zabawka dziecinna może stać się kiedyś eksponatem
muzealnym. Poznają również największy muzealny sekret – dlaczego niektórych rzeczy nie można
dotykać i jak ma się do tego biały kruk.
Poznajemy rodzinę Czartoryskich
Kim była Izabela Czartoryska, jak nazywała się najpiękniejsza córka Czartoryskich, dla kogo został
wybudowany pałac Marynki? Czy książę Adam Kazimierz lubił żarty i w co bawili się mały książę
Adam Jerzy i Konstanty? Będzie wesoło, ciekawie i kolorowo!
Detektywi muzealni na tropie
Jakie tajemnice kryją się w salach muzealnych? Na to pytanie mogą odpowiedzieć jedynie detektywi
muzealni! Zapraszamy wszystkich do super zabawy! Będą szyfry, zagadki, wskazówki, które
doprowadzą do odkrycia muzealnych tajemnic.
Kto mieszkał w zamku, a kto w pałacu?
Będzie o rycerzach, giermkach, księżniczkach i królewiczach. Sprawdzimy z czego składała się
zbroja rycerska, czym różni się diadem od korony. Dowiemy się też czy w sukniach księżniczki były
kieszenie i co mała księżniczka w nich nosiła.
Z czego słyną Puławy?
Dlaczego Świątynia Sybilli jest okrągła i dlaczego ma otwór w dachu? Kto mieszkał w Domu
Gotyckim i umieścił parasolkę na dachu Altany Chińskiej? Kim była Marynka, która ma swój pałac.
Skąd w Puławach Schody Angielskie i czy dojdziemy nimi do Domu Aleksandryjskiego? Uczestnicy w
ciekawy sposób poznają najbardziej charakterystyczne puławskie zabytki, poznają ich historie oraz
dowiedzą się z czego słyną i słynęły Puławy. Zajęcia odbywają się w terenie od kwietnia do
października.*

* w zależności od warunków pogodowych

WARSZTATY
Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób. Zajęcia trwają 1,5 godziny.
Opłata za jedno spotkanie wynosi 250 zł .

Rezerwacji zajęć można dokonać:
telefonicznie: 503 902 480
e-mailem: edukacja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl

Prosimy o zgłaszanie grup najpóźniej tydzień przed planowaną wizytą. Ważne są jedynie
potwierdzone rezerwacje. Prosimy o wcześniejszą informację w przypadku rezygnacji.

TEMATY ZAJĘĆ
Ja i dzieło sztuki
Znane obrazy w zupełnie nowej odsłonie. Portret, scena rodzajowa czy martwa natura – czym się
różnią i jak się je tworzy? Każdy z uczestników będzie mógł wczuć się w rolę bohatera dzieła sztuki.
Co w komnacie książęcej piszczy?
Urządzamy wspólnie komnatę! Ale chwila! Czym jest komnata? Gdzie się znajdowała? Kto w niej
mieszkał? Do czego służył baldachim i kotara. Gdzie dawniej była łazienka? Będziemy urządzać –
wybierać meble, kolory ścian, tkaniny. Świetna zabawa murowana!
Ogród Księżnej Izabeli
Ogród angielski czy francuski, a może jednak puławski? Czym jest pergola, klomb, altana, czy w
oranżerii robi się oranżadę, czym jest gazon, a może wazon? Sprawdzimy jakie rośliny rosną w parku

i czy je wszystkie znamy. Wspólnie wykonamy też ogród zgodnie z zasadami opisanymi przez księżną
Izabelę Czartoryską.*
* w zależności od warunków pogodowych

