Ferie w muzeum 2018
W czasie ferii zimowych zapraszamy dzieci na zajęcia w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku.
Zajęcia odbywać się będą codziennie od 29 stycznia do 11 lutego 2018 r. w godzinach od 12:00 do 14:00.
Wstęp na jedno spotkanie – 5 zł.
Dzieci przychodzących indywidualnie nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
Grupy zorganizowane przyjmowane są wyłącznie w innych terminach
po wcześniejszym ustaleniu terminu pod numerem telefonu: 59 842 40 81.
Tematy zajęć:
29 stycznia - Zajęcia w ramach... Dzieci na ramkach tkackich stworzą własne chodniczki.Od 7 lat.
30 stycznia - Zaplątani. Poznamy węzły używane przy wyplataniu makram i krajek. Od 8 lat.
31 stycznia - Słupscy osadnicy to my! Zabawa kukiełkowa. Wspólne przygotowanie kukiełeki scenografii oraz stworzenie opowieści o powojennej
przeszłości Słupska. Od 7 lat.
1 lutego - Słupskie dzieci i Witkacy wypoczywają. Zabawy nie tylko plastyczne w oparciuo słupską kolekcję prac Witkacego. Od 7 lat (konieczna
umiejętność czytania).
2 lutego - Pomponiada. Robiąc pompony z kolorowych włóczek stworzymy wyjątkowe poszewki na poduszki. Od 8 lat.
3 lutego - Drugie życie tkaniny. Stworzymy niepowtarzalne obrazy skomponowanez niepotrzebnych już skrawków tkanin i innych materiałów. Od 7
lat.
4 lutego - Gotyk na wyciągnięcie ręki – papierowe maswerki. Wcielimy się w dawnych budowniczych i spróbujemy swoich sił w zaprojektowaniu
budowli gotyckiej. Od 7 lat.
5 lutego - Wyścig do tronu. Kto zostanie królem, a kto księciem naszego zamku? Przekonamy się w towarzystwie dawnych władców Polski i
Pomorza. Od 7 lat.
6 lutego - Sfilcowany świat. Zrobimy kolorowy drobiazg metodą filcowania na mokro. Od 7 lat.
7 lutego - Raz, dwa, trzy – Witkacy na nas patrzy. Wybrane elementy twórczości teatralno-literacko-malarskiej Witkacego w formie zabawy. Od 7
lat.
8 lutego - Podaj hasło! Tworzymy drużyny i konkurujemy o miano najlepszej w dynamicznej grze polegającej na rozwiązywaniu muzealnych
zagadek. Od 10 lat.
9 lutego - Aukcja dzieł sztuki. Spotykamy się na licytacji dla koneserów, „znawców sztuki”i uważnych obserwatorów. Pamiętaj by nie paść ofiarą

fałszerstwa! Od 7 lat.
10 lutego - Pieczęć, stempel, odcisk. Wykonamy stempel metodą linorytu, którym następnie ozdobimy tkaninę. Od 10 lat (zajęcia z wykorzystaniem
ostrych narzędzi).
11 lutego - Bal na Zamku. Spotkanie współczesnych księżniczek i rycerzy - wspólne pląsyi zapomniane zabawy. Obowiązuje strój balowy w
dowolnej interpretacji! Od 5 lat.

