Zapraszamy do rodzinnych (i nie tylko) wizyt w Muzeum.
Staramy się, by nasze wystawy były przyjazne najmłodszym i uczyły
otwartości na świat i jego bogactwo.

Do dyspozycji oddajemy trzy wyspy wiedzy. Na każdej z nich
przygotowaliśmy karty pracy, gry, układanki i inne twórcze zadania
do wykonania.

•

WYSPA WIEDZY ZAPOMNIANEJ

•

WYSPA WIEDZY SZUFLADKOWEJ

Wyspy zlokalizowane są w różnych miejscach Muzeum. Dwie z nich
znalazły się na wystawach stałych. Trzecia dostępna jest w holu
na poziomie -1.

WYSPY dostępne są za „złotówkę”.
Zachęcamy do twórczego spędzania czasu, dzieci, mamy, tatusiów,
babcie i dziadków.

A jak nie przyjdziesz ...
To sam zjem wszystkie
ciasteczka.
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INFORMACJE PODSTAWOWE
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

MUZEALNY INFORMATOR RODZINNY

WYSPA WIEDZY ODLEGŁEJ

październik 2017

•

POZNAWANIE
ŚWIATA ZACZYNA SIĘ
W MUZEUM

Muzealny informator rodzinny „RIPOSTA” dedykowany jest rodzicom,
dziadkom, opiekunom, czyli wszystkim osobom opiekującym się
dziećmi.
Informator opracowywany jest w systemie miesięcznym.
Zawiera informacje o:
•

cyklicznych działaniach muzealnych dedykowanych dzieciom,

•

dodatkowych propozycjach spotkań i konkursów,

•

oraz o wszelakich pomysłach edukacyjnych.

Każdorazowo „RIPOSTA” podawać będzie informacje o trzech stałych
cyklach:
1.

Muzealne podróże z ciasteczkiem,

2. NIRwana – Naukowe Inspiracje Rodzinne,
3. Zabawkolandia – zabawy i zabawki z całego świata.

Trochę więcej informacji na temat…

Muzealne podróże z ciasteczkiem, czyli cykl poświęcony wiedzy
o świecie zamkniętej w bajkach, baśniach i opowieściach z całego
świata. Każde spotkanie składać się będzie z elementu naukowego
wprowadzenia „na wesoło” oraz elementu czytania bajek. A na koniec
przewiduje się ciasteczko…

NIRwana – Naukowe Inspiracje Rodzinne, czyli cykl poświęcony
rodzinnym zmaganiom z nauką. Każde spotkanie składać się będzie
z elementu przygotowania naukowego uczestników oraz elementu
gry opartej o przyswojoną wiedzę.

Zabawkolandia – zabawy i zabawki z całego świata, czyli cykl, którego
motywem przewodnim będą, jak sama nazwa wskazuje, zabawki –
eksponaty. Przedmiot prezentowany dzieciom podczas spotkania
będzie pretekstem do poznawania świata i kultur zamieszkujących
najbardziej odległe zakątki.
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PROGRAM

13 października (piątek), godz. 17:00
Muzealne podróże z ciasteczkiem
„Francuski nos i jego właściciel”
W kolejną bajkową podróż wybierzemy się na francuski królewski dwór.
Czeka nas tam coś więcej niż maniery z wyższej sfery, bo nasz główny
bohater- królewicz, by osiągnąć upragniony cel będzie musiał przebyć
drogę długą jak jego nos. Zatrzymamy się też się na chwilę przy samym
nosie, gdyż zdecydowanie zasługuje on na uwagę. Oczywiście i tym
razem nie zabraknie pysznego ciasteczka.

21 października (sobota), godz. 16:00
Rodzinne Warsztaty Muzealne
„Podróż na La Guajirę”
Wyruszymy na największy półwysep Ameryki Południowej. Przyjrzymy
się kulturze Indian Wayúu, wykonamy pracę inspirowaną indiańską
mochilą, poznamy tradycyjne wzory, które przeniesiemy na nasze
twarze. Na najmłodszych miłośników muzealnych przygód czekał
będzie kącik malucha.

28 października (sobota), godz. 16:00
Zabawkolandia – zabawy i zabawki z całego świata
„Lalunia moja ukochana”
Królową drugiej już Zabawkolandii będzie lalka. Głęboka potrzeba
jej posiadania łączy dziewczynki wszystkich czasów i szerokości
geograficznych, i sprawia, że znajdujemy lalki wykonane ze wszelkiego
rodzaju dostępnych materiałów. W dobie plastikowych, zimnych
piękności niektórzy z rozrzewnieniem wspominają mięciutką szmacianą
lalkę-przytulankę. W lalkowym świecie mile widziani są również
chłopcy, bo mamy zamiar zahaczyć o teatr...

