MUZEUM MIASTA PABIANIC
LETNIE SPOTKANIA MUZEALNE 2018
Bezpłatne zajęcia dla osób indywidualnych. Każdy wakacyjny czwartek.
28.06.2018 godz. 11.00
Rytmy Afryki. Zajęcia przybliżają podstawowe zagadnienia dotyczące tego kontynentu:
położenie, klimat, świat roślin i zwierząt oraz muzykę. Uczestnicy poznają i zagrają
na typowych afrykańskich instrumentach (bębnie djembe, kalimbie, grzechotkach,
cymbałkach) oraz wykonają brzęczącą ozdobę.
Czas trwania: ok. 1h. Prowadząca: Justyna Ruszkiewicz
Miejsce: Stary Rynek 2 (budynek na rogu ul. Gdańskiej).
05.07.2018 godz. 11.00
M jak metal. Spotkanie poświęcone sposobom pozyskiwania i wykorzystywania metali.
Jak zmienił się dzięki nim świat, jakie mają właściwości i zastosowanie. Uczestnicy obejrzą
rekonstrukcje warsztatu kowala oraz wykonają metalową ozdobę.
Czas trwania: ok. 1h. Prowadząca: Justyna Ruszkiewicz
Miejsce: Stary Rynek 2 (budynek na rogu ul. Gdańskiej).
12.07.2018 godz. 11.00
Mamy niepodległą (od 100 lat). Uczestnicy zajęć posłuchają opowieści o odzyskaniu przez
Polskę niepodległości w roku 1918. Zapoznają się także z polskimi symbolami narodowymi.
Lekcję urozmaicą zajęcia plastyczne dostosowane do wieku uczestników.
Czas trwania: ok. 1h. Prowadzący: Piotr Poreda.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

19.07.2018 godz. 11.00
Co to znaczy? Dlaczego to się tak nazywa? Skąd ta nazwa? Lekcja wyjaśniająca skąd wzięły
się i co oznaczają nietypowe nazwy ulic, osiedli i miejsc w Pabianicach. Odkryjemy tajemnicę
Bugaju, Młodzieniaszka czy ulicy Bolesława Nawrockiego.
Zajęcia uzupełnią gry i zabawy językowe oraz zapoznanie się ze starymi mapami Pabianic
i okolic.
Czas trwania: ok. 1,5 h. Prowadzący: Piotr Poreda.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

26.07.2018 godz. 11.00
Skarby pabianickiego muzeum. Czym zajmuje się muzeum w Pabianicach i jakie interesujące
zabytki kryje w swoich magazynach? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać
podczas tej lekcji. Dodatkową atrakcją będzie odlewanie pamiątkowej pieczęci.
Czas trwania: ok. 1 h. Prowadzący: Piotr Poreda.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

02.08.2018 godz. 11.00
Drugie życie przedmiotów. Warsztaty tworzenia przedmiotów z tekturowych rolek.
Czas trwania: ok. 1 h. Prowadząca: Aleksandra Walczak
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

09.08.2018 godz. 11.00
Ptasie dzieciństwo, czyli od jaja do podlotka. Zajęcia opowiadają o wszelkich aspektach
biologii lęgowej ptaków – od kojarzenia się w pary, przez budowanie gniazd, cechy jaj
różnych gatunków, po rozwój piskląt i okres usamodzielniania się młodych. Przekazywane
informacje dotyczyć będą głównie ptaków zasiedlających Europę, w tym oczywiście Polskę.
Zajęcia kończy rozwiązywanie rebusów związanych z prezentowanym tematem. Dla dzieci
z drugiej klasy szkoły podstawowej i starszych.
Czas trwania: ok. 1h. Prowadzący: Tomasz Przybyliński. Wiek uczestników od 7 lat w górę.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

16.08.2018 godz. 11.00
Bielik –herbowy ptak Polski. Tematem zajęć jest bielik – według wielu gatunek ptaka, który
posłużył za pierwowzór orła, który widnieje na naszym godle państwowym. Uczestnicy
dowiedzą się jak obecnie wygląda sytuacja tego drapieżnika w Polsce i na świecie, zapoznają
się z wieloma aspektami jego biologii oraz prowadzonymi działaniami ochronnymi. Zajęcia
kończy rozwiązywanie rebusów związanych z prezentowanym tematem.
Czas trwania: ok. 1h. Prowadzący: Tomasz Przybyliński. Wiek uczestników od 7 lat w górę.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

23.08.2018 godz. 11.00
Ptaki dziwaki. Zajęcia opowiadają o kilkunastu wybranych gatunkach polskich ptaków,
które wyróżniają się szczególnie ciekawą biologią, wyglądem lub zachowaniem. Uczestnicy
dowiedzą się m.in. jaki ptak udaje rannego aby odciągnąć drapieżnika od swoich młodych,
która kaczka gniazduje wysoko w dziuplach lub jaką prędkość osiąga polujący sokół. Zajęcia
kończy rozwiązywanie rebusów związanych z prezentowanym tematem.
Czas trwania: ok. 1 h. Prowadzący: Tomasz Przybyliński.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

30.08.2018 godz. 11.00
Papieroplastyka. Podczas zajęć uczestnicy własnoręcznie wykonają dekoracje z papieru
(wycinanki oraz kwiaty z bibuły).
Czas trwania: ok. 1h. Prowadzące: Beata Borycka, Justyna Ruszkiewicz.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

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

