MUZEUM MIASTA PABIANIC
LETNIE SPOTKANIA MUZEALNE 2021
Zapisy na bezpłatne zajęcia przyjmują prowadzący. Liczba miejsc ograniczona.
W trakcie spotkania obowiązują aktualne wytyczne sanitarne.

1-3.07.2021, godz. 12.00
„Bębny, tarła, grzechotki – najstarsze instrumenty perkusyjne na ziemiach polskich”.
Na wystawie „Dźwięki przeszłości…” dzieci obejrzą najstarsze instrumenty perkusyjne
znalezione w Polsce, a następnie wykonają serię zadań, m.in. skonstruują własną grzechotkę.
Czas trwania: ok. 1,5 h. Prowadzące: Sławomira Ruta, Justyna Ruszkiewicz:
edukacja@muzeum.pabianice.pl, 42 215 39 82 wew. 24, 30.
Miejsce: Stary Rynek 2 (budynek na rogu ul. Gdańskiej).
8-10.07.2021, godz. 12.00
„Celtowie – wynalazcy, muzycy, wojownicy”.
W czasie spotkania dzieci zobaczą zabytki i rekonstrukcje uzbrojenia, instrumentów i ozdób
celtyckich. Następnie zmierzą się z przygotowanymi zadaniami o tematyce celtyckiej. Spotkanie
zakończy pamiątkowa fotografia.
Czas trwania: ok. 1,5 h. Prowadzące: Sławomira Ruta, Justyna Ruszkiewicz,
edukacja@muzeum.pabianice.pl, 42 215 39 82 wew. 24, 30.
Miejsce: Stary Rynek 2 (budynek na rogu ul. Gdańskiej).
16-17.07.2021, godz. 12.00
„Spacerkiem przez historię Pabianic”.
Lubisz ruch na świeżym powietrzu? Rozwiązywanie zagadek to twoja pasja? Chcesz dowiedzieć
się czegoś więcej o historii naszego miasta? Zapraszamy do udziału w naszej grze. Uczestnicy
otrzymają mapę oraz listę zadań do wykonania. W poszukiwaniu wskazówek odwiedzą ciekawe
miejsca w sąsiedztwie muzeum.
Czas trwania: ok. 1,5 h. Wiek uczestników: 8 lat i starsi. Prowadzący: Piotr Poreda,
piotr.poreda@muzeum.pabianice.pl, 42 215 39 82 wew. 28.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).
22-24.07.2021, godz. 12.00
„Pabianickie legendy”.
Spacerując po dworze kapituły krakowskiej uczestnicy szukają ukrytych tekstów legend.
Zapoznają się z dawnymi opowieściami dotyczącymi Pabianic. Przy każdej z nich rozwiązują
zagadki.
Czas trwania: ok. 1 h. Prowadząca: Justyna Ruszkiewicz, edukacja@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 24, 30.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

30-31.07.2021, godz. 12.00
„Maski afrykańskie”.
Podczas spotkania przybliżymy kulturę Afryki oraz zaprezentujemy zabytki etnograficzne z tego
kontynentu, następnie uczestnicy samodzielnie wykonają maskę afrykańską.
Czas trwania: ok. 1 h. Prowadząca: Justyna Ruszkiewicz, edukacja@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 24, 30.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).
6-7.08.2021, godz. 12.00
„W pracowni malarskiej”.
Uczestnicy poznają technikę malarstwa olejnego, dowiedzą się czym jest impasto i laserunek,
następnie samodzielnie namalują miniaturę.
Czas trwania: ok. 1,5 h. Prowadząca: Aleksandra Walczak, 42 215 39 82 wew. 25.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).
13-14.08.2021, godz. 12.00
„Mały dendrolog”.
W czasie spaceru po parku uczestnicy poznają i nauczą się rozpoznawać ok. 20 gatunków drzew,
przede wszystkim takich, które rosną naturalnie w polskich lasach. Dzieci utrwalą zdobyte
wiadomości wypełniając kartę pracy.
Czas trwania: ok. 1 h. Wiek uczestników: 8 lat i starsi. Prowadzący: Tomasz Przybyliński,
przyroda@muzeum.pabianice.pl, 42 215 39 82 wew. 25.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).
20-21.08.2021, godz. 12.00
„Tajemnice afrykańskiej biżuterii”.
Po krótkiej pogadance wprowadzającej w historię i symbolikę afrykańskich ozdób, uczestnicy
własnoręcznie wykonają bransoletki i naszyjniki inspirowane etniczną biżuterią Afryki.
Czas trwania: ok. 1 h. Prowadząca: Beata Borycka, dkm@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 25.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).
27-28.08.2021, godz. 12.00
„Ptasie skarby Ziemi Łódzkiej”.
Zajęcia poświęcone kilkunastu rzadkim gatunkom ptaków, dla których województwo łódzkie
stanowi istotną ostoję w skali Polski, pomimo specyficznego i silnie przekształconego przez
człowieka środowiska. Po prelekcji, wzbogaconej bogato ilustrowaną prezentacją, nastąpi
rozwiązywanie „ptasich” rebusów.
Czas trwania: ok. 1 h. Wiek uczestników: 8 lat i starsi. Prowadzący: Tomasz Przybyliński,
przyroda@muzeum.pabianice.pl, 42 215 39 82 wew. 25.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

Uwagi:
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian wynikających z aktualnej sytuacji
epidemiologicznej.
Pracownicy muzeum nie sprawują opieki nad dziećmi w czasie prowadzenie zajęć. Muzeum
nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za niepełnoletnie osoby przebywające na jego
terenie.
Dzieci do 13. roku życia biorą udział w zajęciach wraz z pełnoletnim opiekunem.
Odpowiedzialność cywilno-prawną za dziecko ponosi opiekun prawny niepełnoletniego.

