MUZEUM MIASTA PABIANIC
LETNIE SPOTKANIA MUZEALNE 2022
Zapisy na bezpłatne zajęcia przyjmują prowadzący. Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenia na zajęcia przyjmujemy najpóźniej do czwartku poprzedzającego dany temat.

01-02.07.2022, godz. 12.00
Ptasie radio
Lekcja poświęcona jest śpiewom i innym dźwiękom wydawanym przez rodzime gatunki ptaków. Spotkanie
kończy quiz związany z tematem.
Czas trwania: ok. 1 h. Wiek od 7 lat. Prowadzący: Tomasz Przybyliński: przyroda@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 25.
Miejsce: Stary Rynek 2 (dwór).
08-09.07.2022, godz. 12.00
Kawa czy herbata?
Spotkanie w formie oprowadzenia i quizów na wystawie archeologicznej poświęconej dawnym napojom
średniowiecznego Gdańska.
Czas trwania: ok. 1,5 h. Prowadząca: Justyna Ruszkiewicz: edukacja@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 24.
Miejsce: Stary Rynek 2 (budynek na rogu ul. Gdańskiej).
15-16.07.2022, godz. 12.00
Ogrzej mnie.
Podczas chłodnych dawnych zim mieszkańców pabianickiego dworu ogrzewało ciepło z pieców kaflowych.
Przyjdź na te zajęcia a dowiesz się jak wyglądały piece 300 lat temu (krzyżówka, puzzle, rekonstrukcje).
Czas trwania: ok. 1,5 h. Prowadząca: Sławomira Ruta: darcheo@muzeum.pabianice.pl,
42 15 39 82 wew. 24.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

22-23.07.2022, godz. 12.00
Czy w naszym parku mieszkał Słowacki?
Zajęcia w formie gry terenowej prowadzonej w Parku Słowackiego. Uczestnicy poruszając się według
wskazań mapy i rozwiązując zadania, zapoznają się z historią i ciekawostkami dotyczącymi tego miejsca.
Czas trwania: ok. 1h. Wiek od 8 lat. Prowadzący: Piotr Poreda: piotr.poreda@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 22.
Miejsce: Stary Rynek 1 (Park im. J. Słowackiego).
29-30.07.2022, godz. 12.00
Dookoła dworu.
Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek czy przed dworem w Pabianicach było podwórko? A jeśli tak to co się
na nim znajdowało? Na te i inne pytania dotyczące tego tematu odpowiemy podczas spaceru i quizów.
Czas trwania: ok. 1,5 h. Prowadząca Sławomira Ruta: darcheo@muzeum.pabianice.pl,
42 15 39 82 wew. 24.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

05-06.08.2022, godz. 12.00
Utkane opowieści.
Opowiemy historie produkcji tkanin i dzianin. Pokażemy rodzaje włókien, splotów i barwników używanych
do ich wykonania. Spotkanie zakończy ozdobienie breloczka włóczką.
Czas trwania: ok. 1,5 h. Prowadząca: Justyna Ruszkiewicz: edukacja@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 24.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).
12-13.08.2022, godz. 12.00
Dreidel, Chanuka, Tefilin.
Zajęcia przybliżą kulturę, obyczajowość i historię ważnej w dziejach naszego miasta grupy społecznej, jaką
byli Żydzi. Uczestnicy obejrzą zabytki, archiwalne fotografie, oraz zagrają w tradycyjne żydowskie gry.
Czas trwania: ok. 1 h. Wiek od 8 lat. Prowadzący: Piotr Poreda: piotr.poreda@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 22.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).
19-20.08.2022, godz. 12.00
Chodź się bawić!
Spotkanie przybliży świat dawnych zabawek i zabaw, uczestnicy będą mogli pobawić się zgromadzonymi
na tę okazję zabawkami, a także samodzielnie wykonać kukiełkę.
Czas trwania: ok. 1 h. Prowadząca: Beata Borycka, dkm@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 25.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

26-27.08.2022, godz. 12.00
Sowy – tajemniczy nocni łowcy.
Uczestnicy poznają biologię tych charakterystycznych drapieżników oraz ich liczne przystosowania
do nocnego trybu życia. Spotkanie kończy, wykonywanie maski sowy (konieczne zdolności manualne dziecka)
lub rozwiązywanie rebusów związanych z tematem.
Czas trwania: ok. 1h. Wiek od 7 lat. Prowadzący: Tomasz Przybyliński: przyroda@muzeum.pabianice.pl,
42 215 39 82 wew. 25.
Miejsce: Stary Rynek 1 (dwór).

Uwagi:
Pracownicy muzeum nie sprawują opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć. Dzieci do 13 roku życia biorą
udział w zajęciach wraz z pełnoletnim opiekunem. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za
niepełnoletnie osoby przebywające na jego terenie. Odpowiedzialność ponosi opiekun prawny
niepełnoletniego.

