MUZEUM MIASTA PABIANIC - FERIE W MUZEUM 2018
WSTĘP WOLNY
ZIMOWE SPOTKANIA MUZEALNE dla osób indywidualnych
30.01.2018 r. godz. 11.00 (wtorek)
Zostań rycerzem Jagiełły. Zajęcia warsztatowe w oparciu o wystawę „W rycerskim obozie”.
Podzieleni na zespoły uczestnicy, z pomocą mapy „W drodze na Grunwald”, zmierzą się
z różnymi zadaniami na trasie: budową mostu pontonowego i przeprawieniem się przez Wisłę,
rozpoznaniem elementów uzbrojenia rycerza, ćwiczeniami zręcznościowymi podczas „bitwy”.
Wykonają również samodzielnie pieczątkę z wizerunkiem monety Władysława Jagiełły
i dostaną pamiątkową chorągiewkę.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór) / Czas trwania ok. 1 godz.
06.02.2018 r. godz. 11.00 (wtorek)
Doświadczalnia. Zajęcia interaktywne na wystawie pod tym samym tytułem. Prezentowane
eksponaty przybliżą m.in. tajniki funkcjonowania narządów zmysłów. Dowiemy się w jaki
sposób zmysły oszukują nas oraz jak my możemy je oszukać. Poznamy sposób tworzenia
hologramu, postrzegania barw, wpływ światła na kolory przedmiotów. Uczestnicy zajęć
obejrzą animowany film złożony z rysunków, rozłączą „magiczne kajdanki”, czy rozwiążą
geometryczną „łamigłówkę”.
Miejsce: Stary Rynek 2 (budynek na rogu ul. Gdańskiej) / Czas trwania ok. 1godz.
Uwaga: Dzieci przychodzą i biorą udział w zajęciach wraz z pełnoletnim opiekunem.
AKCJA ZIMA dla grup zorganizowanych
Zostań rycerzem Jagiełły. Zajęcia warsztatowe w oparciu o wystawę „W rycerskim obozie”.
Podzieleni na zespoły uczestnicy, z pomocą mapy „W drodze na Grunwald”, zmierzą się
z różnymi zadaniami na trasie: budową mostu pontonowego i przeprawieniem się przez Wisłę,
rozpoznaniem elementów uzbrojenia rycerza, ćwiczeniami zręcznościowymi podczas „bitwy”.
Wykonają również samodzielnie pieczątkę z wizerunkiem monety Władysława Jagiełły
i dostaną pamiątkową chorągiewkę.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór) / Czas trwania ok. 1 godz.
Umawianie grup: Justyna Ruszkiewicz, tel. 42 215 39 82.
e-mail: edukacja@muzeum.pabianice.pl
Doświadczalnia. Zajęcia interaktywne na wystawie pod tym samym tytułem. Prezentowane
eksponaty przybliżą m.in. tajniki funkcjonowania narządów zmysłów. Dowiemy się w jaki
sposób zmysły oszukują nas oraz jak my możemy je oszukać. Poznamy sposób tworzenia
hologramu, postrzegania barw, wpływ światła na kolory przedmiotów. Uczestnicy zajęć
obejrzą animowany film złożony z rysunków, rozłączą „magiczne kajdanki”, czy rozwiążą
geometryczną „łamigłówkę”.
Miejsce: Stary Rynek 2 (budynek na rogu ul. Gdańskiej) / Czas trwania ok. 1godz.
Umawianie grup: Justyna Ruszkiewicz, tel. 42 215 39 82.
e-mail: edukacja@muzeum.pabianice.pl

