Wszystkie tematy zostały oparte o schemat zawierający:
•

podstawowe informacje geograficzne,

•

wiedzę z zakresu fauny i flory,

•

elementy kulturowe,

•

wiedzę o roli Polaków w poznawaniu wybranego zakątka świata.

Poziom trudności dostosowany jest do wieku uczestników.
TEMAT 1 | WYPRAWA DO AFRYKI
TEMAT 2 | WYPRAWA DO AMERYK
TEMAT 3 | WYPRAWA DO AZJI
TEMAT 4 | WYPRAWA DO AUSTRALII I OCEANII

POZNAJ MIASTO – REGION – KRAJ
OFERTA LEKCJI
TEMAT 1 | WIRTUALNA PODRÓŻ W CZASIE. HISTORIA ŻOR
W PIGUŁCE
Interaktywne zajęcia, wykorzystujące elementy gier, quizów i elementy
dramy. Wszystko to w tle poważnych historycznych analiz podanych
na wesoło.

TEMAT 2 | WIRTUALNA PODRÓŻ W CZASIE. ŚLADAMI ŻORSKICH
ZABYTKÓW
Przechadzka z historią i historią sztuki pod rękę. Językiem prostym
i swobodnym toczy się dyskusja o ważnych miejscach i ukrytych
skarbach.

WAŻNE INFORMACJE:
Czas trwania wszystkich zajęć (z wyjątkiem wycieczek):
dwie godziny dydaktyczne
Więcej informacji na stronie: muzeum.zory.pl
Muzeum Miejskie w Żorach
adres: ul. Muzealna 1/2, 44-240 Żory
e-mail: muzeum@muzeum.zory.pl
www.muzeum.zory.pl, www.naszatozsamosc.pl
tel: 32 47 57 480, tel: 32 43 43 714
GODZINY OTWARCIA
PN-WT-ŚR-PT

9:00 – 15:30

CZW

9:00 – 19.30

SOBOTY

NIECZYNNE

NIEDZIELE

14:00 – 18:00

POZNAWANIE
ŚWIATA ZACZYNA SIĘ
W MUZEUM

INFORMATOR PROJEKTU

OFERTA LEKCJI STAŁYCH

marzec–kwiecień 2018

Wiedzę można uzupełnić i rozbudować uczestnicząc
w muzealnych zajęciach stałych.

Architektura
Przestrzeń wnętrza. Konfrontacje
sztuki
EDUKACYJNY

POZNAJ ŚWIAT

„Architektura sztuki. Przestrzeń wnętrza.
Konfrontacje”
Zapraszamy na wyjątkową wystawę. Wernisaż odbędzie się 16 marca
o 18:00, w Muzeum Miejskim.
Wystawa przygotowywana jest we współpracy ze Związkiem Polskich
Artystów Plastyków Okręgu Krakowskiego, z udziałem 19 artystów reprezentujących różne postawy twórcze i prezentujących prace na temat
architektury jako przestrzeni krajobrazu i „ludzkiego wnętrza”.
Jej pomysłodawczynią jest dr Joanna Banek, czuwająca nad doborem prac
artystów z okręgu krakowskiego ZPAP. Organizatorką wystawy w Muzeum w Żorach jest Anna Flaga. Wystawa obejmuje dwie ekspozycje –
w galerii wystaw czasowych Muzeum przy ul. Muzealnej 1/2 i w Muzeum
Ognia przy ul. Katowickiej 3 (Rondo Niemieckie). Potrwa do 15 kwietnia.
Artyści biorący udział w wystawie: Anna Bodzek-Sikora, Kazimierz Borkowski, Karolina Chorązka-Paluch, Gabriela Federowicz, Aneta Głowacka, Marek Głowacki, Magdalena Gogół, Adam Grimann, Ilona Herc, Marta Kawiorska, Nina Kontny-Łomozik, Agnieszka Kornas-Wiśniewska,
Anna Lupa-Suchy, Marta Makarczuk, Kamila Porczak, Grzegorz Wnęk,
Beata Zuba-Palichleb, Małgorzata Pedowicz, Czesław Romanowski.

OFERTA LEKCJI PROJEKTOWYCH
TEMAT 1 | Przestrzeń i kolor
Zajęcia warsztatowe: budowanie w przestrzeni miasta lub budynku
(materiał: tektura i farby; działania w grupach)

TEMAT 2 | Przestrzeń wnętrza
Wykład dla młodzieży: obcowanie z dziełem sztuki. Analiza dzieła pod
kątem nastroju, emocji i estetyki. Warsztaty malarskie – wewnętrzny
autoportret.

TEMAT 3 | Miasto idealne
Zajęcia warsztatowe dla dzieci przedszkolnych i szkolnych (szkoła podstawowa): „Namaluj swój świat” – działania w grupie, wspólne stworzenie miasta lub jego części (konstrukcja przestrzenna), np. placu zabaw.

TEMAT 4 | Abstrakcja geometryczna
Wykład i warsztaty malarskie, sztuka współczesna.

Kuratorzy: Joanna Banek, Anna Flaga.
Miejsce: Muzeum Miejskie w Żorach, Muzeum Ognia.

TEMAT 5 | Manewry garnizonowe
Zajęcia dla młodzieży szkolnej, pn. Od fosy do okopu. Architektura
obronna przez wieki. Projekt edukacyjne związany z historią garnizonu
wojska polskiego w Żorach, w ramach Muzealnej misji patriotycznej.

Wielkanoc – oferta zajęć
TEMAT 1 | Wiosenne zwyczaje doroczne na Śląsku.
Od Popielca do Sobótki
Prezentacja wybranych, najciekawszych wiosennych zwyczajów dorocznych na Śląsku w aspekcie historycznym i obrzędowym.

TEMAT 2 | Wielkanoc w kulturze ludowej na Śląsku

Architektura sztuki

Przedstawienie tradycyjnych zwyczajów i obrzędów związanych o okresem Wielkanocy – Wielki Post, Triduum Paschalne, święcenie wody
i ognia, przygotowanie i święcenie potraw, wróżby, gry i zabawy.)

Przestrzeń wnętrza

TEMAT 1 | Jajko i palma wielkanocne
Symbolika, tradycyjne zdobienia, zabawy ludowe. Prelekcja, warsztaty,
działania w grupie.

TEMAT 4 | szukamy jajeczek
Gra edukacyjna.

26 lutego – 2 marca
Zwariowane zwiedzanie:
„Azjatyckie skarby, czyli barszczyk z uszkami”
Ostatnia szansa na zobaczenie wystawy o szalonym Polaku, podróżniku, badaczu – Leonie Barszczewskim i jego azjatyckich przygodach.
Zapraszamy dzieci.
Co będziemy robić? Grać, poznawać i nieźle się bawić. Do rozwiązania
niejedna zagadka, do zdobycia azjatyckie trofeum. Przed nami interaktywna gra dla dzieci wczesnoszkolnych i przedszkolnych w oparciu
o niezwykłe przygody polskiego badacza Azji ŚrodkowejŚrodkowej sta
lat temu. Gramy za 1 zł.

Konfrontacje

