II turnus 11-15 lipca 2022 / Gorzów – stąd jestem!
Uczestnicy turnusu zapoznają się z sylwetkami pięciu mieszkańców
Gorzowa Wielkopolskiego, którzy dzięki swoim umiejętnościom, talentom
i pasjom doczekali się uhonorowania w postaci pomników
umieszczonych w przestrzeni miejskiej (m. in. Włodzimierz Korsak, Paweł
Zacharek, Bronisława Wajs – Papusza czy Edward Jancarz). Czas na
zajęciach poświęcimy na wycieczki, zabawy i wykonywanie prac
plastycznych. Będzie wesoło, kreatywnie i inspirująco. Wychowawca
prowadzący: Wioletta Amanowicz.

I turnus: 4-8 lipca 2022 / Sz(t)ukam!
W każdy dzień tygodnia dzieci będą mogły poprzez warsztaty i zajęcia
plastyczne zapoznać się z eksponatami znajdującymi się na
muzealnych ekspozycjach. W programie: historia dawnych
mieszkańców Willi, wykonanie witrażu na podstawie własnej legendy,
lepienie glinianych naczyń na podstawie eksponatów z wystawy
porcelany ze zbiorów Carli Müller, wakacyjne malowidła czy sztuka
składania żurawi z kartki papieru. Podsumowaniem całotygodniowej
zabawy będzie prezentacja wykonanych prac na uroczystym
wernisażu. Wychowawca prowadzący: Małgorzata Rubażewicz.
Kontakt:
email: m.rubazewicz@muzeumlubuskie.pl
tel.: +48 95 732 28 27
Mecenas turnusu:
Sklep Da Vinci, ul. Drzymały 16, Gorzów Wielkopolski

Koszt: 595 zł / turnus, w tym:
jednodaniowy ciepły obiad,
profesjonale warsztaty i lekcje muzealne,
ośmiogodzinna opieka nad dziećmi,
bilety na wyjazdy i wyjścia,
ubezpieczenie.

Zapisy od 1 czerwca!
Regulamin i formularz zgłoszeniowy:
http://muzeumlubuskie.pl

Kontakt:
email: w.amanowicz@muzeumlubuskie.pl
tel.: +48 95 722 54 68

Mecenas turnusu:
Miasto Gorzów
ul. Sikorskiego 5
Gorzów Wielkopolski

III turnus 22-26 sierpnia 2022 / Muzealny kalejdoskop
Każdego dnia uczestnicy odegrają inną rolę w muzealnym kalejdoskopie.
Wyruszą w świat starego kina, poznają historię kultowych gorzowskich
kin i wcielą się w rolę wyświetlającego filmy operatora. Jako asystenci
Białej Damy, zgłębią tajniki jej stroju, namalują postać oraz odbędą
podróż śladem dawnych fryzur i zmierzą się z trudną sztuką ich
upinania. W oparciu o muzealne zegary odbędą również podróż z
Panem Czasem. Muzealny kalejdoskop zakończą lalki motanki wykonane
według własnego projektu. Wychowawca prowadzący: Małgorzata Ziętek.
Kontakt:
email: m.zietek@muzeumlubuskie.pl
tel.: +48 95 732 28 43

Mecenas turnusu:
Kino Helios
Aleja Konstytucji 3 Maja 102
Galeria Askana

Godziny: od 8:00 do 16:00
(poniedziałek – piątek)

Wiek uczestników: 7–10 lat
Grupy: od 7 do 15 osób
Miejsce: Zespół Willowo–Ogrodowy
ul. Warszawska 35, Gorzów Wielkopolski

Partnerzy:

ZAJĘCIA
DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
I temat
W krainie bajek naszych przodków
Na zajęciach opowiemy sobie czym są bajki, jakie są ich
charakterystyczne cechy, jacy są najbardziej znani bajkopisarze.
Dopełnieniem spotkania będzie wyświetlanie bajek na zabytkowych
projektorach.

II temat
W dawnej szkole
Wakacje są czasem, kiedy nie myślimy o nauce. Nie oznacza to
jednak, że mają być wyłącznie okresem lenistwa i nudy! Uczestnicy
warsztatów W dawnej szkole przekonają się, jak to było być
uczniem w czasach dziadków i pradziadków. Czym były fartuszki,
do czego służył kałamarz i czy pisanie stalówką było wygodne?
Sprawdźmy to razem!

III temat
Tajemnicze zakamarki Spichlerza
Tradycyjne zwiedzanie z przewodnikiem to tylko jedna z możliwości
na poznanie ekspozycji w Spichlerzu. Ale jest jeszcze inna – gra
detektywistyczna Tajemnicze zakamarki Spichlerza! Aby ją
ukończyć, niezbędna będzie współpraca, spostrzegawczość i
łączenie faktów. Zapraszamy do nieszablonowego eksplorowania
muzealnych przestrzeni. Dobra zabawa gwarantowana.

IV temat
A jednak działa!
Muzealne magazyny i ekspozycje są domem dla wielu zabytków.
Niektóre z nich już nigdy nie zadziałają. Ale na szczęście są i takie,
które pomimo sędziwego wieku wciąż spełniają swoje funkcje. A
jednak działa! to nie tylko popularny cykl filmów na kanale
YouTube, ale również interaktywna wystawa czasowa, na którą
zapraszamy uczestników warsztatów wakacyjnych. Sprawdźmy
razem, czy eksponat jeszcze zadziała.
Czas trwania: do 1,5 godziny
(poniedziałek – piątek)

Koszt: 15 zł / osobę
Grupy: do 25 osób
Miejsce: Spichlerz

ul. Fabryczna 1-3, Gorzów Wielkopolski

Zapisy: 95 722 54 68

Terminy:
Zajęcia będą realizowane
od 18 lipca do 26 sierpnia.
Zgłoszenia przyjmujemy z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem.

Zapisy od 1 czerwca!
Regulamin: http://muzeumlubuskie.pl

