
 

WAKACJE 2022 W MEK 

Zapraszamy na wakacyjne warsztaty i gry dla grup zorganizowanych w Muzeum 
Etnograficznym w Krakowie. Będziemy prowadzić je między 27 czerwca a 31 sierpnia 2022 
roku, od poniedziałku do piątku, w indywidualnie ustalonych terminach.  
 
Dla dzieci w wieku przedszkolnym przygotowaliśmy wakacyjną wyprawę „za miasto” w czasie 
warsztatów Cztery pory roku. Lato. Uczniów i uczennice szkół podstawowych zapraszamy na 
nową, letnią odsłonę aktywizujących wyobraźnię warsztatów Pole tworzenia. Na młodzież ze 
szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe czekamy z emocjonującymi wyzwaniami w czasie 
gry miejskiej Kazimierz od podszewki. Po-łączenia. Zaś dzieciom z Ukrainy i grupom polsko-
ukraińskim proponujemy Spotkanie z zabawą - testowanie dawnych pomysłów na wolny 
czas, odkrywanie potencjału prostych, łatwo dostępnych materiałów i uniwersalnego języka 
zabawy. 

Dla przedszkoli 

Cztery pory roku. Lato 

Co łączy czerwiec z czerwienią polskiej flagi? Jak powstaje pyszny lip(c)owy miód? Jakie zboża 
można zebrać w sierpniu – niekoniecznie za pomocą sierpów? Wakacyjna wyprawa za 
miasto, którą można odbyć w… muzeum. Wizyta na łące, w gospodarstwie rolnym i na polu. 
Podążanie szlakiem pszczół i odkrywanie tajemnic pasieki. Budowa domków dla 
pożytecznych owadów. 
 

 Miejsce: Ratusz (główny gmach MEK), plac Wolnica 1 

 Czas: 60 minut (do 4 roku życia), 90 minut (powyżej 4 roku życia) 

 Cena: 12 zł od osoby 

 Cena minimalna: 120 zł (do 10 osób) 

 Honorujemy: Kartę Dużej Rodziny, Krakowską Kartę Rodzinną, Krakowską Kartę 
Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem – 50% zniżki dla uczestnika posiadającego 
kartę. 

 Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 roku, za udział 
w warsztatach zapłacą 1 zł (w oparciu o dowód przekroczenia granicy od daty 
24.02.2022 r.). 

 Maksymalna liczba osób w grupie: 25 
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Dla szkół podstawowych 

Pole tworzenia 

Wakacyjne wyjście z ram – obrazów i schematów działania. Spotkanie z bohaterkami 
i bohaterami dzieł z muzealnej kolekcji sztuki. Doświadczanie siły wyobraźni 
i niepohamowanej potrzeby tworzenia. Modelowanie żywych rzeźb, wprawianie w ruch 
wzorów z nieruchomych eksponatów, budowanie osobistej relacji ze sztuką i odkrywanie jej 
dla siebie. 
Warsztaty w nowej, letniej odsłonie łączącej dwie wystawy: POWERBANK / siła kobiet 
i Nieobjęta ziemia. 
 

 Miejsce rozpoczęcia: Ratusz (główny gmach MEK), plac Wolnica 1 

 Czas: 90 minut 

 Cena: 12 zł od osoby 

 Cena minimalna: 120 zł (do 10 osób) 

 Honorujemy: Kartę Dużej Rodziny, Krakowską Kartę Rodzinną, Krakowską Kartę 
Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem – 50% zniżki dla uczestnika posiadającego 
kartę. 

 Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 roku, za udział 
w warsztatach zapłacą 1 zł (w oparciu o dowód przekroczenia granicy od daty 
24.02.2022 r.). 

 Maksymalna liczba osób w grupie: 25 
 

Dla szkół ponadpodstawowych 

Kazimierz od podszewki. Po-łączenia 

Zespołowy wariant gry miejskiej Kazimierz od podszewki. Łączy ludzi, czasy, miejsca i brzegi 
zasypanej rzeki. Echa wielkiej historii i ślady codziennych wyborów kolejnych pokoleń 
mieszkańców (pod)krakowskiego Kazimierza zapisane w przebiegu ulic, murach domów, 
wyglądzie pozornie znanych miejsc. Zadania kooperacyjne, strategiczne wyzwania oraz 12 
liter hasła do odnalezienia. 
 
Gra jest dostępna w polskiej i angielskiej wersji językowej. 
 
Termin gry ustalany jest indywidualnie, pod numerem telefonu 12 430 18 27, z co najmniej 
tygodniowym wyprzedzeniem. 
 

 Miejsce rozpoczęcia: Ratusz (główny gmach MEK), plac Wolnica 1 

 Czas: minimum 120 minut 

 Cena: 15 zł od osoby 

 Cena minimalna: 150 zł (do 10 osób) 

 Honorujemy: Kartę Dużej Rodziny, Krakowską Kartę Rodzinną, Krakowską Kartę 
Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem – 50% zniżki dla uczestnika posiadającego 
kartę. 

http://www.etnomuzeum.eu/
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 Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 roku, za udział 
w warsztatach zapłacą 1 zł (w oparciu o dowód przekroczenia granicy od daty 
24.02.2022 r.). 

 Maksymalna liczba osób w grupie: 36 

Dla grup z Ukrainy 

Spotkanie z zabawą  

Jak wyglądało dzieciństwo w czasach naszych prapradziadków i praprababć? Co łączy 
współczesne dzieci z tymi sprzed stu lat? A przedstawicieli różnych kultur i krajów? 
Testowanie dawnych pomysłów na wolny czas. Wprawianie w ruch zabawek z odpustowych 
kramów, podwórek i wiejskich chat. Odkrywanie potencjału prostych, łatwo dostępnych 
materiałów i uniwersalnego języka zabawy. 
 
Zapraszamy grupy z własnymi tłumaczami. W razie ich braku staramy się zapewnić wsparcie 
wolontariuszy tłumaczących na język ukraiński i/lub rosyjski.  
 
Termin warsztatów ustalany jest indywidualnie, pod numerem telefonu 12 430 18 27, z co 
najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 
 

 Miejsce: Ratusz (główny gmach MEK), plac Wolnica 1 

 Czas: 90 minut 

 Cena dla grup złożonych z dzieci, które przybyły do Polski po 23 lutego 2022 roku: 1 zł 
od grupy 

 Maksymalna liczba osób w grupie: 25 

http://www.etnomuzeum.eu/

