FERIE ZIMOWE 2019
Oferta bezpłatnych zajęć organizowanych w Muzeum Miejskim Wrocławia
29 stycznia - 8 lutego 2019

Muzeum Archeologiczne (Arsenał Miejski):

Pradziejowy dizajn
 zwiedzając wystawę archeologiczną uczestnicy poszukają na zabytkach przykładów dawnego
wzornictwa
 projektowanie na papierze wzorów T-shirtów lub sukienek wg wzorów zaczerpniętych z
dawnych przedmiotów

Odkrywamy tajemnice wrocławskiego Nowego Targu
 uczestnicy zajęć będą mogli podejrzeć codzienne życie mieszkańców średniowiecznego
Wrocławia, którego świadectwem są biżuteria, elementy ubiorów, przybory toaletowe,
narzędzia i sprzęty, uzbrojenie oraz przedmioty związane z religią
Wyżej wymienione zajęcia odbywają się w Muzeum Archeologicznym (Arsenale Miejskim),
ul. Cieszyńskiego 9, w godzinach pomiędzy 10.00 a 13.00 od środy do piątku dla grup
zorganizowanych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny zajęć z Działem
Pedagogicznym pod numerem telefonu: 71 347 16 96 wew. 332. Maksymalna ilość uczestników
zajęć: 30 osób.
Zajęcia te są przeznaczone dla uczniów wszystkich klas, trwają ok. 70 - 90 min.
Indywidualne zwiedzanie wystaw po zajęciach jest dla tych grup bezpłatne.
Dzieci indywidualne mogą dołączyć do grupy po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

Muzeum Historyczne (Pałac Królewski):

Zwierzaki małe, duże i te, co śpiewają na wystawę zapraszają...
 dzieci zapoznają się ze światem zwierząt, które w mistrzowski sposób zostały przedstawione
przez Markusa von Gosena
 uczestnicy otrzymają karty pracy z zagadkami związanymi ze światem zwierząt
przedstawionym na wystawie

Niezwykły wrocławski ogród
 dzieci poznają inspirującą historię XVI-wiecznego ogrodu Scholza i dowiedzą się jakie
cechy warto w sobie rozwijać, aby spełnić swoje marzenia
Wyżej wymienione zajęcia odbywają się w Pałacu Królewskim, ul. Kazimierza Wielkiego 35,
w godzinach pomiędzy 10.00 a 13.00 od wtorku do piątku dla grup zorganizowanych,
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny zajęć z Działem Pedagogicznym pod
numerem telefonu: 71 391 69 40 wew. 113. Maksymalna ilość uczestników zajęć: 30 osób.
Zajęcia te są przeznaczone dla uczniów wszystkich klas, trwają ok. 70 - 90 min.
Indywidualne zwiedzanie wystaw po zajęciach jest dla tych grup bezpłatne.
Dzieci indywidualne mogą dołączyć do grupy po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej.

