TRADYCJE I OBRZĘDY


Czas niecodzienny. Boże Narodzenie. (warsztat prowadzimy od 20 listopada do 22 grudnia)
Co wspólnego ma pająk z Bożym Narodzeniem? Jak wyglądają i do czego służyły opłatkowe
światy? Kalendarz przygotowań, świąteczne zwyczaje, bożonarodzeniowe tradycje.
Poznawanie znaczeń wigilijnych smaków i zapachów. Tworzenie tradycyjnych ozdób na
choinkę.
Pojęcia: zwyczaje, obrzędy, rośliny, potrawy świąteczne, życie codzienne, tradycja, święta, choinka,
symbolika ozdób.

PRZYRODA


Cztery pory roku. Jesień.
Co dzieje się z przyrodą wraz z nadejściem jesieni? Dlaczego wszyscy mają wtedy ręce pełne
roboty? Dziuple i piwnice, futerka i ubrania: obserwacja pracy dawnych gospodarzy w analogii
do zmian w świecie zwierząt. Barwy i kształty jesiennego lasu. Działania sensoryczne
i plastyczne.
Pojęcia: pory roku, zmiany w przyrodzie, przetwory, las, plony, kalendarz obrzędowy, tradycja, świat
zwierząt, materiały, życie codzienne na wsi, etymologia nazw miesięcy.



Cztery pory roku. Zima.
Skąd wziąć najpiękniejsze wzory na koronki i wycinanki? Czy z wełny, wrzątku i popiołu można
zrobić cieplutką kurtkę? Zimowe życie zamknięte w małej izbie, obowiązki i przyjemności
w długie, mroźne wieczory. Odkrywanie tajemnic kołowrotka i folusza. Odszyfrowywanie nazw
zimowych miesięcy.
Pojęcia: pory roku, zmiany w przyrodzie, kalendarz obrzędowy, tradycja, etymologia nazw miesięcy,
życie codzienne na wsi, dawne instrumenty, rzemiosło, dawne przedmioty, materiały.



Od nasionka do nasionka.
Nasionko, roślina, kwiat, owoc, nasionko, roślina, kwiat… czy ta historia ma koniec? Śledzenie
cyklu wzrostu roślin na przykładzie jednego nasionka. Rodzaje nasion, kwiatów i owoców.
Eksperymenty z różnymi rodzajami podłoża i wizyta w królestwie owadów.
Pojęcia: rozwój roślin, nasiona, owoce, kwiaty, gleba, zmiany w przyrodzie, owady, pszczoły.
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LOGIKA


Matematyka na ludowo.
Jak nie stracić rachuby w izbie, kopie i tuzinie? Czy stopy i łokcie mogą ułatwić zakupy?
Rachunki w wiejskiej chacie i góralskim szałasie. Dawne sposoby handlu i rozliczeń
wprowadzające uczestników w podstawowe problemy matematyczne.
Pojęcia: matematyka, dodawanie, odejmowanie, targ, handel, jarmark, dawne miary i wagi, mierzenie długości,
bezmian.



Jak to działa?
Czy dom może funkcjonować bez prądu? Co łączy kołowrotek, lokomotywę i rowerek? Zabawy
fizyką i fizyka w zabawie. Wprawianie w ruch dawnych mechanizmów i tropienie tradycyjnych
rozwiązań w nowoczesnej odsłonie. Proste eksperymenty z kołami, bloczkami, przekładniami
i dźwigniami.
Pojęcia: dawne sprzęty domowe, pojazdy, mechanizmy, maszyny proste, zabawy konstrukcyjne, eksperymenty,
mechanika.

DAWNIEJ I DZIŚ


Gdzie mieszkali Krakowiak i Krakowianka.
Jak wyglądał dawny dom i jego mieszkańcy? Wizyta w izbie krakowskiej połączona
z niezwykłymi opowieściami, przymierzaniem dawnych strojów i pracą z rekwizytami.
Wędrówka szlakiem tajemniczych kart w poszukiwaniu historii rodziny sprzed stu lat.
Pojęcia: Kraków, mała ojczyzna, opowieść, rzemiosło, rodzina, teatr, rolnictwo.



Chodź, opowiem Ci legendę.
Czy legend można tylko słuchać? A może uda się je powąchać, dotknąć lub wytańczyć?
Opowieści magicznego Krakowa tworzone słowem, ruchem, dźwiękiem i obrazem. Radość
wspólnego opowiadania i przeżywania historii przy pomocy różnych zmysłów.
Pojęcia: legenda, historia Krakowa, symbol, atrybut, Smok Wawelski, św. Kinga, Lajkonik, Twardowski,
strój ludowy, teatr, ścieżka zmysłów.



Laboratorium zabawy.
Co zrobić z wolnym czasem, gdy nie ma pod ręką tableta, telewizora ani nawet książki? Jak
pokonać nudę za pomocą patyków, kredy i starych szmatek? Pomysły na czas wolny sprzed stu
lat. Wprawianie w ruch zabawek z odpustowych kramów, podwórek i wiejskich chat.
Pojęcia: dawne zabawki, gry i zabawy dziecięce, czas wolny, obowiązki dzieci, życie codzienne na wsi
i w mieście, zwyczaje.
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INFORMACJE PRAKTYCZNE

Wielkość grup
Warsztaty prowadzimy dla grup nie większych niż 25 osób. Większym grupom proponujemy
podzielenie uczestników na dwa zespoły. W tym wypadku prosimy o wybranie dwóch tematów z listy
warsztatów dostępnych na stronie.
Opiekunowie grup
Opiekunowie są zwolnieni z opłat za wejście na warsztat. Zachęcamy do aktywnego uczestniczenia
w zajęciach. Prosimy o czuwanie nad zachowaniem grupy i współpracę z osobą prowadzącą.
Czas trwania
Dla przedszkolaków w wieku od 3 do 4 lat warsztat trwa 60 minut, dla pozostałych grup 90 minut.
Prowadzący czeka na spóźnioną grupę 15 minut.
Cennik
Koszt warsztatu muzealnego (poza warsztatami świątecznymi) wynosi 7 zł od dziecka dla grup powyżej
11 osób, Mniejsze grupy są zobowiązane do zakupu 11 biletów. Istnieje też możliwość wykupienia
karnetu. W ramach karnetu oferujemy pakiet trzech warsztatów w cenie 6 zł od dziecka. Karnety są
przeznaczone dla grup powyżej 11 osób i zachowują ważność przez cały rok szkolny. Koszt warsztatu
dotyczącego tematyki świątecznej („Czas niecodzienny. Boże narodzenie.”) wynosi 10 zł od uczestnika.
Honorujemy Kartę Dużej Rodziny oraz Krakowską Kartę Rodzinną. Każdy uczestnik grupy
zorganizowanej posiadający KDR i KKR zapłaci 50% mniej za udział w zwiedzaniu i zajęciach
edukacyjnych.
Dojazd i parking
Muzeum Etnograficzne w Krakowie mieści się dwóch budynkach na krakowskim Kazimierzu. Kolekcja
stała oraz część wystaw czasowych usytuowane są w budynku Ratusza, przy placu Wolnica 1. Wystawy
czasowe można także oglądać w budynku przy ulicy Krakowskiej 46, zlokalizowanym około 200 metrów
od Ratusza. Muzeum nie posiada parkingu. Najbliższy parking dla autokarów mieści się przy ul. Dajwór
(1 stanowisko, postój do 10 min).
Rezerwacja warsztatów
Warsztaty prowadzimy jedynie dla grup, które dokonały wcześniejszej rezerwacji. Prosimy o zgłaszanie
zamówienia z tygodniowym wyprzedzeniem.
Rezerwacje przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00 pod numerem telefonu
12 430 60 23 lub pod adresem edukacja@etnomuzeum.eu.
W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z zarezerwowanych zajęć, zamawiający ponosi połowę
kosztów.
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