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SPACERKIEM PO MUZEUM
Dzieci podczas lekcji muzealnej dowiedz¹ siê czym jest
synagoga, poznaj¹ funkcje poszczególnych jej czêœci: bimy,
aron ha-kodeszu, babiñca. Zapoznaj¹ siê ze znaczeniem
niektórych symboli przedstawionych na o³tarzu oraz sklepieniu
synagogi.Teoria oparta bêdzie o interaktywne zabawy: memory,
zagadki i puzzle. Uczestnicy zainspirowani symbolami ukrytymi
we wnêtrzu zabytkowych budynków, bêd¹ mieli szansê sami
pobawiæ siê w artystów i zaprojektowaæ w³asne malowid³a
œcienne. Prace wykonaj¹ w technice: akwarela, pastel,
wydrapywanka.
Czas trwania: ok. 60 min.

¯YD NASZYM BRATEM
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Warsztaty wprowadzaj¹ce najm³odszych w trudn¹ tematykê
judaizmu. Dzieci w weso³y i bardzo przystêpny sposób
dowiedz¹ siê kto modli³ siê w synagodze, jakim mówi³ jêzykiem,
w co siê ubiera³ i jakie mia³ zwyczaje. Naucz¹ siê kilku trudnych
hebrajskich wyrazów, zobacz¹ jak wygl¹da³a najœwiêtsza
ksiêga Tora, a nawet wykonaj¹ w³asne modlitewne stroje: ta³es
i jarmu³kê.
Czas trwania: ok. 60 min.

TORA –ŒWIÊTY ZWÓJ Z KORON¥
Na warsztatach dzieci na weso³o poznaj¹: czym jest œwiêty
zwój, dlaczego Tora nosi koronê, jak siê j¹ czyta oraz kto i
czym j¹ pisze. To szansa aby dowiedzieæ siê równie¿ dlaczego
do Tory nie mo¿e wkraœæ siê b³¹d i co zrobiæ gdy ów powstanie.
Na warsztatach wspólnie spróbujemy od pocz¹tku przygotowaæ
roda³, a dzieci bêd¹ mia³y niezwyk³¹ szansê wykonaæ swoj¹
w³asn¹ Torê czêsto z bardzo zaskakuj¹cych materia³ów.
Czas trwania: ok. 60 min.

ALEF- BET W SZKOLE U ME£AMEDA
(KALIGRAFIA HEBRAJSKA DLA DZIECI)
Edukacja ¿ydowskich ch³opców rozpoczyna³a siê bardzo
wczeœnie. Ju¿ 3-4 letnie dzieci sz³y do ¿ydowskiej religijnej
szko³y zwanej chederem. Na warsztatach mali uczestnicy
dowiedz¹ siê jak wygl¹da³a taka szko³a i czego uczyli siê tam
ch³opcy, kim by³ me³amed i jak motywowa³ najm³odszych do
nauki. Zobacz¹, w co siê ubiera³y, czego siê uczy³y i jak siê
bawi³y ¿ydowskie dzieci. Razem zajrzymy do hebrajskich
ksi¹¿ek i spróbujemy te¿ coœ napisaæ od prawej do lewej
strony. Oczywiœcie gêsim piórem. Dzieci wspólnie poszukaj¹
te¿ zaginionych literek, poœpiewaj¹ i naucz¹ siê ¿ydowskiego
alfabetu. Ju¿ czas na lekcjê u Me³ameda!
Czas trwania: ok. 60 min.
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SYMBOLE TRZECH KULTUR
Warsztaty wprowadzaj¹ce w tematykê wielokulturowoœci
W³odawy. Dzieci dowiedz¹ siê, ¿e kiedyœ we W³odawie ¿yli
ludzie, którzy mieli ró¿ne wyznania, ró¿ne œwi¹tynie, mówili
ró¿nymi jêzykami, lecz zgodnie mieszkali w jednym mieœcie.
Integraln¹ czêœci¹ warsztatów bêdzie przedstawienie
najwa¿niejszych symboli trzech kultur i religii oraz
w³asnorêczne ich wykonanie z niebanalnych materia³ów –
darów natury.
Czas trwania: ok. 60 min.

MUZEUM BEZ TAJEMNIC
Podczas lekcji muzealnej dzieci dowiedz¹ siê co to jest
muzeum czyli "siedziba muz", komu s³u¿y, jak wygl¹da praca
muzealnika, co to jest zabytek, zbiór, kolekcja, galeria,
konserwacja. Poznaj¹ najciekawsze, najstarsze i najcenniejsze
zbiory naszego Muzeum. Poznaj¹ drogê zabytku na wystawê.
A przede wszystkim zwiedz¹ muzeum „od kuchni”. Integraln¹
czêœci¹ warsztatów bêdzie wspólne „konserwowanie”
zabytków. Zaopatrzymy siê w pêdzelki i bia³e rêkawiczki,
aby nastêpnie umieœciæ skarby w wystawienniczych gablotach.
Czas trwania: ok. 60 min.

Z WIZYT¥ U PANÓW NA W£ODAWIE
CZYLI HISTORIA W£ODAWSKICH
RODÓW MAGNACKICH
W³odawa by³a w³asnoœci¹ najpotê¿niejszych rodów
magnackich w Polsce, które prowadzi³y politykê i przyczyni³y
siê do rozwoju gospodarczego naszego miasta. W formie
warsztatów dzieci u³o¿¹ z puzzli przedstawicieli rodów
magnackich, zaprojektuj¹ swój w³asny herb rodowy. W ramach
edukacyjnej zabawy stworz¹ zamek z klocków lub nawet ca³e
miasto. Kto wie mo¿e znajdziemy równie¿ ksiê¿niczki i ksi¹¿¹t,
a ca³a wizyta zakoñczy siê retro sesj¹ w magnackich strojach.
Czas trwania: ok. 60 min.
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CO SIÊ KRYJE POD STRZECH¥
Zwiedzanie interaktywne etnograficznej, sta³ej wystawy
„Ch³opskie pielgrzymowanie”. Podczas lekcji muzealnej dzieci
zajrz¹ do wiejskiej izby i obejœcia w poszukiwaniu zwyczajów,
tradycji i przedmiotów, kryj¹cych siê w k¹tach chaty. Poznaj¹
takie nazwy jak ¿elazko na wêgiel, cep, maselnica, krosno, tara
oraz dowiedz¹ siê do czego s³u¿y³y dane sprzêty z mo¿liwoœci¹
przyjrzenia siê im z bliska, jak i spróbowania pracy na nich.
Kieruj¹c siê zagadnieniem „dawniej i dziœ” w formie zabawy,
dzieci bêd¹ musia³y wskazaæ dawne odpowiedniki
wspó³czesnych sprzêtów codziennego u¿ytku. Zajêciom
towarzyszyæ mog¹ do wyboru warsztaty ubijania mas³a,
grêplowania we³ny, prania na tarze, czesania lnu.
Czas trwania: ok. 60 min.

POD KO¯UCHEM I FARTUCHEM
CZYLI LALECZKI S£OMIANE W PEREBORY
UBRANE
Uczestnicy lekcji muzealnej dowiedz¹ siê jak wygl¹da³
nadbu¿añski, w³odawski strój tradycyjny, co nosili nasi
pradziadkowie, zarówno latem jak i zim¹. Dzieci z bliska bêd¹
mog³y przyjrzeæ siê dawnym wzorom, tkaninom i zdobieniom
oraz poznaæ ich fakturê. Podczas warsztatów dzieci bêd¹
mog³y przymierzyæ stroje ludowe czy zrobiæ etno rewiê mody.
Stworz¹ równie¿ kukie³ki ze s³omy, które nastêpnie odziej¹ we
wzorzyste ubranka kieruj¹c siê dawn¹ mod¹ ich pradziadków.
Czas trwania: ok. 60 min.

ETNOINSPIRACJE
Etnograficzne warsztaty plastyczno - rêkodzielnicze
inspirowane kultur¹ ludow¹. Dzieci zapoznaj¹ siê z elementami
plastyki obrzêdowej, tradycyjnego wzornictwa czy te¿
rêkodzie³a artystycznego. Zainspirowani lokaln¹ sztuk¹ ludow¹
tworzyæ bêd¹ w³asne pami¹tki z wizyty w muzeum
w przeró¿nych technikach z wykorzystaniem niebanalnych
materia³ów.
Czas trwania: ok. 60 min.

GRY I ZABAWY:
MEMORY „JUDAIKA”
ETNOMEMORY
MUZEALNE WIDOKI – MEGA PUZZLE
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TURNIEJ DREJDLA
KLOCKI MUBABAO
WIELOKULTUROWE ZABAWY

