PROGRAM DLA DZIECI 3-5 LAT

Trzy razy w tygodniu (wtorek, środa i czwartek) przez 1,5 godziny dziennie będziemy
poznawać świat i jego mieszkańców, kulturę i niezwykłe zjawiska natury. Smakując,
eksperymentując i obserwując to co dookoła, puścimy w ruch wyobraźnię i spróbujemy odkryć
tajemnice kryjące się w odległych zakątkach świata. Każdego dnia nowy temat.
Zajęcia przeznaczone dla dzieci z rodzicami - opiekunów zapraszamy do aktywnego udziału
w warsztatach.
Od 4 lipca do 10 sierpnia.
Godziny: 17:00 – 18:30.

TYDZIEŃ PO TYGODNIU

TYDZIEŃ 1: Tajniki sztuki kulinarnej z całego świata.
Smakując, wąchając, próbując odbędziemy kulinarne podróże i poznamy smaki świata.
Odnajdziemy to co najsmaczniejsze, najładniejsze, najdziwniejsze, największe, najzdrowsze i to
co najmniej spodziewane. Eksperymentując z rozmaitymi składnikami poznamy różne kultury
od kuchni. Sprawdzimy jak zagnieść ciasto na makaron i chleb, odkryjemy tajniki sztuki
kulinarnej i stworzymy własne receptury na niezwykłe potrawy (nie tylko do jedzenia).
Narysujemy własną mapę smaków i prześledzimy drogę, jaką musiały przebyć przyprawy, by
dotrzeć do naszych ulubionych dań.
Bon appetit!
Prowadzi: Nina Kulik
4.07 – W 90 talerzy dookoła świata.
5.07 – 101 smaków.
6.07 – Sztuka (z)jedzenia.
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TYDZIEŃ 2: W poszukiwaniu ”Naj”: krainy.
Najcieplejsze, najzimniejsze, najdalej, najbliżej - świat jest pełen różnorodności, tajemnic
i niezwykłości. Jest tyle ciekawych zakątków świata, że nie sposób ich zliczyć. W naszych
podróżach po świecie, przewodnikiem będzie to, co ”naj”. A ”naj” może być największe lub
najmniejsze, najszybsze i najwolniejsze, najgłośniejsze i najcichsze. Porównywanie wielkości,
kształtów, prędkości, dźwięków i tego, co otacza zakątki w których jest to ”naj”. Kto i co tam
żyje? Jaki jest krajobraz w około? Jakie rośliny i zwierzęta zamieszkują te niezwykłe zakątki?
Czy mieszkają w pobliżu tych miejsc ludzie? Jak sobie radzą z tym ”naj”?
Prowadzi: Ewelina Krawczyk
11.07 – Oazy ciepła – gorące piaski. Tam gdzie słońce grzeje najbardziej.
12.07 – Bieguny zimna. W krainie śniegu i lodu.
13.07 – Bałkaj – najgłębsze jezioro świata.

TYDZIEŃ 3: W poszukiwaniu „Naj”: zwierzęta.
Najszybsze, najdziksze, oswojone, domowe, najmniejsze, największe – królestwo zwierząt
pełne jest niezwykłych gatunków, zamieszkujących różne zakątki świata. Bogactwo form, barw
i kształtów. Zwierzęta zadziwiają nas na każdym kroku. Podczas warsztatów, obserwując to, co
dookoła, przyjrzymy się mikroskopijnym owadom, które można znaleźć na źdźble trawy.
Powędrujemy także do krain, w których żyją największe zwierzęta świata. Sprawdzimy, jak
długi może być ogon wieloryba i jak wysoko sięga żyrafa. Odkrywając świat zwierząt, poznamy
także różne środowiska, w których one żyją – wzbijemy się w powietrze i sprawdzimy jakie
tajemnice kryją najdłuższe rzeki świata.
Prowadzi: Ewelina Krawczyk
18.07 – Niedościgniony gepard – wyścigi z najszybszym.
19.07 – Niewidoczne gołym okiem – najmniejsze zwierzątka świata.
20.07 – Nil, Amazonka a może Wisła, która najdłuższa?

Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie I www.etnomuzeum.eu I edukacja@etnomuzeum.eu I 12 430 60 23

TYDZIEŃ 4: Podróże bez granic.
Podkolanówki, zakolanówki, stopki, frote i z bambusa. Czy jesteś ciekawy gdzie ukrywają się
wszystkie Twoje zagubione skarpetki? Prawa, w niebieskie paski od pół roku trenuje na rodeo,
a żółta w ciapki została himalaistą. Zagubione skarpetki odwiedzają najdziwniejsze miejsca
świata i chyba wcale nie są takie zagubione. Podążając ich szlakiem wybierzemy się
w kosmiczną podróż i weźmiemy udział w międzygalaktycznym wyścigu. Eksperymentując
z wielkościami stworzymy model własnego miasta, zbudujemy wysokie wieżowce i długie ulice.
W podróży towarzyszyć nam będą stwory z legend i dawnych podań, które zamkniemy
we własnoręcznie stworzonym bestiariuszu.
Prowadzi: Nina Kulik
25.07 – Hocki klocki - miejska dżungla.
26.07 – Zwierzaki cudaki.
27.07 – Astroskarpeta, czyli stopą w kosmos.

TYDZIEŃ 5: Na skrzydłach, łapach, odnóżach...
W powietrzu, na lądzie, w wodzie – zwierzęta wciąż są w ruchu. Nie używając kompasu
przemierzają wielkie odległości by dotrzeć do celu. Wspinają się wysoko by zdobyć pożywienie,
budują gniazda na najwyższych drzewach świata. Na warsztatach odbędziemy podróże
międzykontynentalne i między ziarnkami piasku. Zmierzymy odległości, zrobimy pomiary,
sprawdzimy jaki ciężar może unieść mrówka i co stanie się gdy na jej drodze stanie kropla
wody. Przyjrzymy się temu, dlaczego natura zaopatrzyła świat zwierząt we wszelkiego rodzaju
kończyny. Do latania, skakania, biegania, wspinania się. Poznamy zaskakujące skłonności
niektórych owadów do dalekich podróży. Wewnętrzny kompas ptaków i inne niezwykłe
zdolności zwierząt staną się naszym kluczem do poznania świata i odkrycia tajemnic
zwierzęcego królestwa.
Prowadzi: Agnieszka Lisowska
1.08 – Czy to daleko dla mrówki? Podróże owadów.
2.08 – Czy to daleko dla bociana? Podróże ptaków.
3.08 – Czy to daleko dla słonia? Podróże zwierząt.
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TYDZIEŃ 6: Baśniowe światy.
Trolle, olbrzymy, bóstwa i święte krowy – baśnie są pełne niezwykłych bohaterów,
tajemniczych krain i fascynujących opisów. Zgłębimy wspólnie ten świat, by dowiedzieć się co
kryją wedyjskie księgi i jak żyli ludzie w czasach, gdy powstawały ich opowieści. Przeniesiemy
się do samego jądra powstawania baśni, by przez słowo i ruch zagłębić się w świat afrykańskich
baśni, skandynawskich mitów i indyjskich opowieści rodem z Bollywood. Nasza podróż będzie
pełna historii o świętych krowach i świętych mężach o tym, co widzą ludzie, gdy patrzą
na księżyc i o tym, dlaczego Ganesz ma głowę słonia.
Prowadzi: Mateusz Świstak
8.08 – Baśniowy Świat... Skandynawii.
9.08 – Baśniowy Świat... Afryki.
10.08 – Baśniowy Świat... Indii.

PROWADZĄCY

Ewelina Krawczyk – absolwentka Edukacji Artystycznej AJD w Częstochowie. Ukończyła studia
podyplomowe z Arteterapii oraz Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej. Animator działań
artystyczno-pedagogicznych, edukator sztuki, nauczyciel. Doświadczenie w pracy z dziećmi
zdobyła jako nauczyciel w krakowskich przedszkolach. Obecnie prowadzi warsztaty plastyczne
i twórcze dla dzieci wieku 3-7 lat.
Nina Kulik – absolwentka animacji społeczno - kulturowej na UJ. Edukatorka w Muzeum
Etnograficznym w Krakowie. Od kilku lat prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych współpracując z instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi na terenie
Krakowa.
Agnieszka Lisowska – absolwentka edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych na
Akademii Świętokrzyskiej (specjalność: malarstwo sztalugowe). Prowadzi zajęcia edukacyjne
w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie. W pracy ceni i poszukuje
elementów improwizacji i przestrzeni dla spontaniczności.
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Mateusz Świstak – absolwent polonistyki. Zawodowo zajmuje się pracą z baśnią i opowieścią.
Prowadzi zajęcia dla dzieci, jak i dorosłych. Na blogu basnienawarsztacie.pl pisze o baśniach ich
znaczeniu i wykorzystaniu w codzienności. Poza Muzeum Etnograficznym, współpracuje także
z Muzeum w Gliwicach, Domem Oświatowym Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Tarnogórskim
Centrum Kultury. Laureat nagrody specjalnej w konkursie im. Astrid Lindgren na najlepszą
książkę dla dzieci (wciąż niewydaną).

INFORMACJE PRAKTYCZNE

Wszystkie zajęcia odbywają się Muzeum Etnograficznym w Krakowie: Ratusz, pl. Wolnica 1.
Koszt: 15 PLN (1 osoba). Przy jednorazowym zakupie biletów na trzy i więcej zajęć, koszt
pojedynczego warsztatu wynosi 12 PLN.
Honorujemy:
Karta Dużej Rodziny – 30 % zniżki dla posiadacza karty.
Krakowska Karta Rodzinna – 30 % zniżki dla posiadacza karty.
Obowiązują rezerwacje. W przypadku braku rezerwacji, wstęp w miarę wolnych miejsc.
Rezerwacje: edukacja@etnomuzeum.eu, tel. 12 430 60 23.
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