15 lutego 2017

Szkoły średnie

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).

Grand Tour
Na wzór dawnych Grand Tour wybierzemy się w wyprawę inspirującą i poszerzającą horyzonty.
Przybliżmy postać puławskiej podróżniczki, którą była Izabela Czartoryska. Opowiemy o dawnych
podróżach. Uczestnicy poznają nasze muzeum i eksponaty w nim się znajdujące, ale również czekać
będą na nich liczne zagadki i zadania do wykonania, w wyniku których stworzą mapę puławskiego
parku.
Z Księżną Izabelą dookoła świata
Wspólnie udamy się w niezwykłą podróż po świecie śladami Księżnej Izabeli Czartoryskiej, a
dokładniej pamiątek przez nią zgromadzonych. Poznamy nie tylko egzotyczne miejsca, ale też
niezwykłych ludzi i ich historię. Zapraszamy do wspólnej wędrówki.

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

Pisać jak XVIII wieczny podróżnik
Co to jest Kaligrafia, skryptoria? Jaką czcionką dawni podróżnicy pisali swoje dzienniki? Oraz jakie
kolory były niegdyś warte fortunę. Uczestnicy warsztatów będą odróżniać niebieski od ultramaryny,
poznają nazwy, kody i numery kolorów. Nie zabraknie również praktyki – kaligrafowania i tworzenia
własnych ozdobnych kart
Podróże ze smakiem
Która przyprawa jest najstarsza, a która najdroższa? O pieprzu, wanilii, cynamonie, kardamonie,
gałce muszkatołowej i innych przyprawach. Historia przypraw to historia pełna zwrotów akcji i
intryg, z wielkimi pieniędzmi w tle. Podróżnicy porzucali swoje dotychczasowe życie i zwabieni
zapachem przypraw, sławy i fortuny ruszali w świat. 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, obok kawy 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. Skosztujemy kilku rodzajów, specjalnie
przygotowanych dla uczestników herbat z oryginalnych naczyń. Na koniec wykonamy własne
mieszanki herbat, które uczestnicy będą mogli zabrać ze sobą.
Pamiątka z podróży
Jakie pamiątki z odwiedzanych miejsc lub zdobywanych górskich szczytów przywozili ze sobą dawni
podróżnicy? Co to były nabijki oraz laski pamiątkowe? Do jakich miejsc najchętniej podróżowano i w
co pakowano swoje bagaże? Jak właściwie należało opakować „białe złoto”? Na te i wiele innych
ciekawych pytań udzielimy odpowiedzi. Współcześnie zakup pamiątkowego magnesu to dla
niektórych obowiązkowy punkt wyjazdu, bez którego podróż jest niepełna. Dlatego wszyscy
odwiedzający nas warsztatowicze wykonają swój magnes na pamiątkę wizyty w naszym muzeum.

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
Pani na Puławach
Lekcja w całości poświęcona księżnej Izabeli Czartoryskiej – jej osobie, życiu i dokonaniom.
Pierwsze polskie muzeum
Dlaczego Puławy są tak ważnym miejscem na kulturalnej i historycznej mapie naszego kraju? Co
stanowiło o wyjątkowości Świątyni Sybilli i Domu Gotyckiego? Czego dokonała księżna Izabela
Czartoryska? Odpowiedzi na te i inne pytania uczestnicy uzyskają zwiedzając pałac w Puławach i
chodząc tymi samymi ścieżkami, co ponad 200 lat temu księżna Czartoryska.
Poznajemy rodzinę XX. Czartoryskich
Zajęcia przybliżą rodzinę książąt Czartoryskich – ich życie, dokonania, sukcesy, ale też porażki. W
trakcie godzinnego spaceru po Muzeum Czartoryskich w Puławach uczestnicy poznają postać
księżnej Izabeli Czartoryskiej i jej męża – księcia Adama Kazimierza Czartoryskiego oraz ich dzieci.
Savoir vivre wczoraj i dziś
Czy savoir vivre ma dziś zastosowanie? Ile z zasad dobrego zachowania wykorzystujemy w życiu
codziennym. Czy umiemy się odpowiednio zachować w różnych sytuacjach? Przypomnimy,
przedstawimy i zastosujemy zasady savoir vivre.

WARSZTATY
Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób. Zajęcia trwają 1,5 godziny.
Opłata za jedno spotkanie wynosi 250 zł .
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telefonicznie: 503 902 480
e-mailem: edukacja@muzeumczartoryskich.pulawy.pl
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TEMATY ZAJĘĆ
Władca wiecznego pióra
Tekst i jego tajemnice – zajęcia związane ze sztuką pięknego pisania – ale odniesiemy się do
współczesności – czy kaligrafia ma nadal zastosowanie, jeżeli tak to gdzie? Będzie o dawnym
piśmiennictwie – skryptoriach, pierwszych krojach pisma. Przyjrzymy się bliżej układowi tekstu,
wyjaśnimy czym są wersaliki, a czym kapitaliki, co oznacza literka „I” i jakiego pisma odręcznego
używamy wszyscy. Nie zabraknie zajęć praktycznych – pięknego pisania i tworzenia własnych
inicjałów.
Sztambuch i pamiętnik

Czym jest sztambuch, a czym pamiętnik? Kto je pisał i co w nich możemy znaleźć? Jaką wiedzę o
przeszłości w nich znajdziemy? Czy dawna sztuka pamiętnikarska może być dla nas inspirująca?
Wzbogaceni w tę wiedzę i stosując techniki artystyczne wykorzystywane w sztambuchu, wspólnie
wykonamy zaproszenie, kartkę lub karnet wizytowy.
Tajemnice herbów
Czy każdy z nas może mieć swój indywidualny herb? Jak najbardziej! Jednak by stworzyć swój herb,
musimy znać zasady jego powstawania. Te zajęcia nam w tym pomogą! Dowiemy się skąd wzięły się
herby, z jakich elementów się składają i co oznaczają. Poznamy legendy herbowe i historie związane
z zwołaniami rodowymi. Uczestnicy spróbują swoich sił w trudnej sztuce blazonowania oraz stworzą
swój indywidualny herb, wymyślą zawołanie i legendę.

