Archeologiczne
ferie w muzeum
Zapraszamy grupy zorganizowane do skorzystania z naszej
oferty edukacyjnej przygotowanej na tegoroczne ferie
zimowe. Skierowana jest ona zarówno do dzieci jaki
i młodzieży. Proponujemy 3 zajęcia tematyczne, które mogą
zostać zrealizowane w terminie od 4 do 6 lutego
w godzinach od 10.00 do 13.00. Uczestniczyć w nich
jednorazowo może maksymalnie 30 osób. Koszt udziału
grupy w jednym dniu zajęć to
10 zł od osoby + 60 zł od grupy.
W trakcie zajęć uczestnicy poznają najstarsze dzieje
człowieka poprzez udział w krótkim wykładzie, warsztatach
plastycznych, grach ruchowych czy quizach. Istnieje również
możliwość zorganizowania ogniska na terenie parku
muzealnego. Zgłoszenia przyjmujemy do
27 stycznia 2020 r. Zapraszamy!

TAJEMNICE SZTUKI
PRADZIEJOWEJ
Hasło sztuka najczęściej kojarzy nam się z „Mona Lisą”
autorstwa Leonardo da Vinci oraz paryskim galeriami sztuki jak
Luwr czy Muzeum Orsay. A jak to wyglądało w pradziejach? Czy
również wówczas ludzie odwiedzali swego rodzaju świątynie
sztuki? Czy istniał jeden powszechnie akceptowalny kanon
piękna? Co stanowiło inspirację dla pradziejowych artystów?
WARSZTATY: w trakcie warsztatów dzieciaki ulepią gurki
antropomor czne lub zwierzęce z gliny inspirowane znaleziskami
archeologicznymi, stworzą dekorację na torbie ekologicznej
prezentującą motyw związany ze sztuką pradziejową oraz wezmą
udział w grze logicznej związanej z tematem zajęć.

ŚLADAMI CELTÓW
Czy wiecie, że tradycja związana z obchodami Halloween tak
naprawdę pochodzi od Celtów, a najbardziej oryginalne współcześne
tatuaże wypadają blado w zestawieniu z tymi, które pokrywały ciała
celtyckich wojowników? A co w rzeczywistości mógł gotować
Panoramix w swoim kociołku? W trakcie tych zajęć poznacie ciekawostki
związane z życiem codziennym i kulturą celtycką w Europie Zachodniej
oraz z terenu dzisiejszej Polski.
WARSZTATY: w trakcie zajęć uczestnicy stworzą tarczę wojownika
galijskiego, ozdobią swoje ciała tatuażami inspirowanymi wzorami
celtyckimi oraz wezmą udział w warsztatach tańca celtyckiego.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ
ARCHEOLOGIEM!
Egzotyczne podróże, rozwiązywanie starożytnych
zagadek i poszukiwanie drogocennych gadżetów - właśnie takie
jest powszechne wyobrażenie o tym jak wygląda praca
archeologa. A jak to jest w rzeczywistości? Aby się o tym przekonać
zapraszamy do udziału w zajęciach!
WARSZTATY: w trakcie warsztatów uczestnicy wezmą udział
w kolejnych etapach prowadzenia „badań” archeologicznych:
eksploracja, dokumentacja i opracowanie zabytków. Na koniec
odbędzie się egzamin, który zwery kuje kto może zostać
archeologiem oraz pasowanie na adepta archeologii.
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