MUZEUM MIASTA PABIANIC
LETNIE SPOTKANIA MUZEALNE 2017
Bezpłatne zajęcia dla osób indywidualnych
Każdy wakacyjny czwartek.
29.06.2017 godz. 11.00
Mędrca szkiełko i oko. Czyli krótka historia rozwoju technik obserwacji astronomicznych, od czasów
najdawniejszych po współczesność. Uczestnicy będą mogli uzupełnić wiadomości, które zdobywają
na lekcjach geografii i fizyki. Zapoznają się także z eksponatami na wystawie „Od lunety Galileusza
do teleskopów kosmicznych” oraz rozwiążą krótki test.
Czas trwania: ok. 1h. Prowadzący: Piotr Poreda. Wiek uczestników 10-15 lat.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).
06.07.2017 godz. 11.00
Byli sobie wynalazcy. Podczas prezentacji multimedialnej dzieci poznają wynalazki, które zmieniły
świat. Dowiedzą się kiedy powstały, kto był ich twórcą i w jakich okolicznościach zostały stworzone.
Na zakończenie uczestnicy rozwiążą tematyczne krzyżówki i odbiorą dyplom małego wynalazcy.
Czas trwania: ok. 1h. Prowadzący: Piotr Poreda.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).
13.07.2017 godz. 11.00
Ptasie radio. Zajęcia poświęcone są śpiewom i innym dźwiękom wydawanym przez ptaki. Podczas
prezentacji multimedialnej uczestnicy poznają ok. 25 gatunków ptaków i ich głosów, dowiedzą się jaką
funkcję w życiu tych zwierząt spełniają wydawane przez nie dźwięki, a także jak nazwy niektórych
gatunków nawiązują do ich śpiewu. Zajęcia zakończy krótki quiz.
Czas trwania: ok. 1h. Prowadzący: Tomasz Przybyliński. Wiek uczestników od 7 lat w górę.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).
20.07.2017 godz. 11.00
Od ziarenka do bochenka. Spotkanie przybliży dzieciom tajniki wypieku chleba. Opowiemy o pracy
rolników i piekarzy, o długiej drodze od siewu do żniw, od ziarna do chleba. Przedstawimy sposoby
mielenia ziaren, różne rodzaje zbóż i chlebów. Uczestnicy będą: mielić na żarnach, próbować
pieczywa, wykonywać tekturowe modele wiatraków.
Czas trwania: ok. 1,5 h. Prowadzący: Justyna Ruszkiewicz.
Miejsce: Stary Rynek 2 (budynek na rogu ul. Gdańskiej)
27.07.2017 godz. 11.00
Etnodzieła – maski afrykańskie. Przybliżymy historie zabytków afrykańskich ze zbiorów naszego
muzeum znajdujących się na wystawie „Afryka – tradycje i kultury”, następnie uczestnicy
własnoręcznie wykonają maski afrykańskie.
Czas trwania: ok. 1 h. Prowadzący: Justyna Ruszkiewicz.
Miejsce: Stary Rynek 2 (budynek na rogu ul. Gdańskiej)

03.08.2017 godz. 11.00
Ale kosmos. Zajęcia na wystawie „Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych” przybliżą historię
obserwacji kosmosu oraz jego tajemnice. Różnica między gwiazdą a planetą? Ile gwiazd jest na niebie?
Na te i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć uczestnikom lekcji.
Czas trwania: ok. 1 h. Prowadzący: Justyna Ruszkiewicz.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).
10.08.2017 godz. 11.00
Bociany – symbol polskiej przyrody. Tematem zajęć będą oba gatunki bocianów występujące w Polsce
– biały i czarny. O obu można powiedzieć, że to symbole polskiej przyrody, gdyż ich krajowe populacje
stanowią bardzo istotne części populacji światowych. Uczestnicy spotkania dowiedzą się o biologii
bocianów, ich zwyczajach wędrówkowych oraz o znaczeniu tych ptaków w polskiej kulturze. Zajęcia
zakończy rozwiązywanie łamigłówek i quizów związanych z tematem.
Czas trwania: ok. 1h. Prowadzący: Tomasz Przybyliński. Wiek uczestników od 7 lat w górę.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).
17.08.2017 godz. 11.00
Sowy – fascynujący nocni łowcy. Zajęcia poświęcone są sowom – stosunkowo mało znanym, choć
bardzo ciekawym ptakom. Podczas wykładu, opartego na prezentacji multimedialnej, będzie można
dowiedzieć się o przystosowaniach sów do ich nocnego trybu życia, do polowania o zmroku oraz
poznać bliżej kilka wybranych gatunków. Zajęcia zakończy rozwiązywanie łamigłówek i quizów
związanych z tematem.
Czas trwania: ok. 1h. Prowadzący: Tomasz Przybyliński. Wiek uczestników od 7 lat w górę.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).
24.08.2017 godz. 11.00
Spotkanie z archeologią. Pogadanka o archeologii jako nauce, przedstawimy różnice między
archeologią a historią, podział pradziejów na epoki, zabytki. W drugiej części zajęć warsztaty lepienia
figurek i naczyń z gliny.
Czas trwania: ok. 1 h. Prowadzący: Justyna Ruszkiewicz.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).
31.08.2017 godz. 11.00
W dawnej fabryce. Lekcja poświęcona historii naszego miasta w okresie przemysłowym. Prezentuje
rozwój fortun rodzin fabrykanckich, a także dokumentuje życie codzienne robotników. Zajęcia
uzupełniają warsztaty samodzielnego zdobienia tkanin.
Czas trwania: ok. 1h. Prowadzący: Piotr Poreda. Wiek uczestników 7-15 lat.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

Uwagi:
Dzieci przychodzą i biorą udział w zajęciach z pełnoletnim opiekunem.

