FERIE 2020 w Muzeum Podlaskim
w Białymstoku

RATUSZ
W
BIAŁYMSTOKU,
Kościuszki 10

Rynek

OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
W czasie ferii zapraszamy dzieci w wieku 7 – 12 lat na
interaktywne zajęcia edukacyjne na wystawie czasowej „Andrzej
Strumiłło. Malarstwo nowe”.
ZAKRĘĆ SIĘ! WARSZTATY MALOWANIA MANDALI

Mandale – tajemnicze koła pełne barw, kształtów i motywów.
Wywodzą się z tradycji hinduskiej i są symbolem harmonii i
doskonałości. Jakie inspiracje zaczerpnął z mandali prof.
Andrzej Strumiłło? Sprawdzimy to, oglądając wystawę jego prac!
W części warsztatowej dzieci same spróbują stworzyć mandale:
namalują wybrany wzór na płóciennych torbach, które zabiorą ze
sobą.
Terminy: wtorek – piątek, w godz. 10.00 – 15.00.
Wiek uczestników: 7 – 12 lat.
Czas trwania zajęć: ok. 60 min.
Koszt: 8 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny 4 zł, opiekunowie
bezpłatnie.
Liczba miejsc: do 25 osób w grupie.
Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
(85) 740 77 41 lub kom. 509 336 740.
OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Ułóż puzzle z obrazami
Na rodziny z dziećmi na wystawie stałej czekają puzzle,
przedstawiające wybranych dziesięć obrazów z Galerii Malarstwa

Polskiego.
Puzzle (10 układanek,
układać od wtorku do
Muzeum. Nie obowiązują
Korzystanie z puzzli
zakupić bilet wstępu na

format A2, 30 elementów) można
niedzieli w godzinach otwarcia
zapisy.
jest bezpłatne. Należy tylko
wystawę.

Zbuduj z klocków białostocki ratusz
Zapraszamy rodziny z dziećmi do odwiedzenia białostockiego
Ratusza i zbudowania naszej siedziby z kolorowych drewnianych
klocków. Na wystawie stałej Galerii Malarstwa Polskiego czeka
zestaw klocków oraz makieta, która posłuży za wzór dla małych
budowniczych.
Klocki można układać od wtorku do niedzieli w godzinach
otwarcia Muzeum. Nie obowiązują zapisy.
Korzystanie z zestawu klocków jest bezpłatne. Należy
tylko zakupić bilet wstępu na wystawę.

Kuferek Muzealnego Detektywa
Zachęcamy rodziny z dziećmi do wypożyczenia Kuferka Muzealnego
Detektywa i wykorzystania go do interaktywnego zwiedzania
Galerii Malarstwa Polskiego. Zwykłe zwiedzanie zmieni się
wówczas w detektywistyczną wyprawę!
Na rodziny z dziećmi czekają w Ratuszu dwa kuferki, w
każdym z nich znajduje się inny zestaw dziesięciu
przedmiotów, którym przypisane są różne zadania i
zagadki.
Kuferek można wypożyczyć od wtorku do niedzieli w
godzinach otwarcia Muzeum. Nie obowiązują zapisy.
Wypożyczenie kuferka jest bezpłatne. Warunkiem
wypożyczenia jest zakup biletu wstępu na wystawę.

MUZEUM HISTORYCZNE, ul. Warszawska
37
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
(Istnieje możliwość dołączenia osób indywidualnych)

NAPISZ TO PIĘKNIE – SZTUKA KALIGRAFII
Zajęcia dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych
Terminy spotkań: 21 stycznia – 31 stycznia 2020 r.
Dzieci poznają historię pisma począwszy od pisma klinowego,
skończywszy na piśmie łacińskim, dowiedzą się, jakie ku temu
służyły narzędzia. W czasie spotkań poznamy również
ciekawostki dotyczące funkcjonowania przedwojennej szkoły.
Zwieńczeniem zajęć będą ćwiczenia pisma za pomocą pióra.
Czas trwania zajęć: ok. 60 min.
Koszt: 8 zł od osoby, (z Kartą Dużej Rodziny – 4 zł od osoby).
Opiekunowie bezpłatnie.
Liczba miejsc: 25 osób w grupie.
Termin i godziny zajęć ustalane są indywidualnie z opiekunami
grup.
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie grup z minimum
tygodniowym wyprzedzeniem, pod numerami telefonów: kom. 517
484 349, 85 74 82 119.

W czasie ferii będą również realizowane tematy ze stałej
oferty edukacyjnej „Muzeum na wesoło” oraz „Ciekawostki

edukacyjne”
Termin i godziny zajęć ustalane są indywidualnie z opiekunami
grup. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie grup z minimum
tygodniowym wyprzedzeniem, pod numerami telefonów: kom. 517
484 349, 85 74 82 119

MUZEUM RZEŹBY ALFONSA KARNEGO, ul.
Świętojańska 17
OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat.

WEEKEND Z NATURĄ W MUZEUM RZEŹBY ALFONSA KARNEGO
ŚWIAT PRZYRODY W SZTUCE
Sobota 25 stycznia 2020 r., godz. 11.00
Czy można uchwycić piękno natury? Jakie techniki artystyczne
można wykorzystać? Czy artyści chętnie sięgali po inspiracje z
przyrody do swoich dzieł? Na te pytania poszukamy odpowiedzi w
trakcie zajęć. Inspirowani poznanymi w Muzeum dziełami sztuki
wykonamy własne prace plastyczne prezentujące uroki przyrody.
Czas trwania: ok. 90 min.

Koszt: dzieci – 12 zł, opiekunowie – 6 zł, z Kartą Dużej
Rodziny – 4 zł.
Liczba miejsc ograniczona.
Prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr tel. 509 336 862 lub
mailowo: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl

DBAMY O PRZYRODĘ
Niedziela 26 stycznia 2020 r., godz. 11.00
Czy człowiek powinien dbać o przyrodę? Co można zrobić, aby ją
chronić? W trakcie spotkania przyjrzymy się rysunkom Alfonsa
Karnego oraz obrazom Tadeusza Nieściera, które przedstawiają
niezwykły świat natury. Zainspirowani dziełami sztuki,
zastanowimy się wspólnie nad rolą przyrody w naszym życiu. W
trakcie zajęć wykonamy eko – torby.
Czas trwania: ok. 90 min.
Koszt: dzieci – 12 zł, opiekunowie – 6 zł, z Kartą Dużej
Rodziny – 4 zł.
Liczba miejsc ograniczona.
Prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr tel. 509 336 862 lub
mailowo: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH

ŚWIAT PRZYRODY W SZTUCE
Natura stanowi temat chętnie podejmowany przez artystów. W
trakcie spotkania zwrócimy uwagę na to, w jaki sposób
ukazywana jest przyroda w różnych dziełach sztuki. Przyjrzymy
się rysunkom Alfonsa Karnego oraz obrazom Tadeusza Nieściera
prezentującym piękno otaczającej nas przyrody. Zainspirowani
dziełami sztuki zastanowimy się nad tym, w jaki sposób dbać o
otaczający nas świat natury. Podczas spotkania wykonamy
wyjątkowe eko – pejzaże.
Czas trwania: 60 min.
Koszt: grupy przedszkolne – 6 zł od osoby, dzieci i młodzież
szkolna – 8 zł od osoby (z Kartą Dużej Rodziny – 4 zł od
osoby), opiekunowie bezpłatnie.
Maksymalna liczba uczestników: 25 osób.
Prosimy o wcześniejsze zapisy pod nr tel. 509 336 862 lub
mailowo: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl

MUZEUM W BIELSKU PODLASKIM, Ratusz,
ul. Mickiewicza 45
OFERTA DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
Zajęcia dla dzieci w wieku 8-16 lat

KARNAWAŁOWE WARSZTATY FOTOGRAFICZNE
od 28 do 31 stycznia 2020 r., godz. 10.00
Zapraszamy na warsztaty czarno -białej fotografii analogowej,
które poprowadzi Piotr Nesterowicz – autor fotograficznej
wystawy „Wenecja” prezentowanej w Muzeum w Bielsku Podlaskim.
Barwny karnawał wenecki będzie inspiracją dla uczestników
warsztatów, którzy samodzielnie wykonają i wywołają pamiątkowe
fotografie w karnawałowych kreacjach i maskach.
Czas trwania: 2 godz.
Koszt: 10 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny 4 zł, opiekunowie
bezpłatnie.
Liczba miejsc: do 15 osób w grupie.
Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
509 336 841

MUZEUM
WNĘTRZ
PAŁACOWYCH
CHOROSZCZY, ul. Pałacowa 2
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
Zajęcia dla dzieci w wieku 6-15 lat

W

BAJANIE O FAJANSIE, SZKLE I PORCELANIE
Termin: od wtorku do piątku w godz. 10.00-13.00
Celem spotkania jest rozwijanie
ekspresji, kształtowanie wyobraźni

u

uczestników

twórczej

myślenia twórczego. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z
podstawowymi technikami
wykonywania i zdobienia ręcznego wyrobów ceramicznych i
szklanych. Następnie każdy samodzielnie zaprojektuje i wykona
swój własny niepowtarzalny pojemnik na różne drobiazgi.
Czas trwania: ok. 90 min.
Koszt: 8 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny 4 zł, opiekunowie
bezpłatnie.
Liczba miejsc: do 30 osób w grupie.
Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
509 336 795 lub mailowo: muzeum.wnetrz@muzeum.bialystok.pl

„QUEST – ŚLADAMI BRANICKICH”
Termin: od wtorku do piątku w godz. 10.00-15.00
Uczestnicy otrzymują rymowany przewodnik po apartamentach
Branickich, w
rozwiązania.

których

czekają

ich

rozmaite

zagadki

do

Czas trwania: ok. 60 min.
Koszt: 8 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny 4 zł, opiekunowie
bezpłatnie.
Liczba miejsc: do 30 osób w grupie.
Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
509 336 795 lub mailowo: muzeum.wnetrz@muzeum.bialystok.pl

