MUZEUM REGIONALNE W STALOWEJ WOLI
Program półkolonii WAKACJE W MUZEUM 2018
Letni wypoczynek skierowany jest do dzieci w wieku od 7 do 12 lat

Turnus I

Z rodzinnego albumu

Miejsce/Termin

program

ul. Sandomierska 1

Co możemy znaleźć w rodzinnym albumie? Fotograficzne wspomnienia naszej
rodziny, informacje o bliskich przodkach, o tym, jak żyli, świętowali, spędzali
wolny czas, jak wyglądało ich otoczenie, dom, miasto lub wieś w której żyli.
Obok zdjęć źródłem takiej wiedzy mogą być rodzinne pamiątki, przedmioty
przechowywane czasem z dziada pradziada.
Wybrane działania plastyczne w tym turnusie:
kultowe gry i zabawy z lat 80-tych w muzealnym ogrodzie (guma,
klasy, ciupy, dmuszki i inne)
nauka tworzenia drzewa genealogicznego
wykonywanie własnego drzewa genealogicznego
wykonywanie oryginalnych ram na zdjęcia
robienie pocztówek
wykonywanie unikalnych, prostych zabawek na wzór tych, którymi
bawili się kiedyś nasi rodzice i dziadkowie
spacery po mieście, mnóstwo gier i zabaw w muzealnym ogrodzie
wspólne przygotowanie jednej z dawnych potraw
zajęcia na wystawie „Budowaliśmy to miasto”.

2–6 lipca 2018
w godz. 9–13

Turnus II

Podróże w architekturze
program

Miejsce/Termin
ul. Sandomierska 1
9–13 lipca 2018
w godz. 9–13

Turnus III

Odbędziemy wirtualną podróż do przeszłości architektonicznej – od
starożytności do współczesności. Porozmawiamy o architekturze, która od
zarania dziejów miała wyłącznie funkcje użytkowe. Wraz z biegiem czasu
oraz z rozwojem technologii zaczęły pojawiać się kolejne style architektury
oraz wymyślne ornamenty i detale. Pinakle, gargulce, kopuły, fasady to tylko
część z nazewnictw architektonicznych z którymi się zapoznamy. Dowiemy
się jak kiedyś mieszkali nasi przodkowie, czym były grody oraz osady, z
jakich materiałów tworzono budynki i czy moglibyśmy żyć w tych domach
współcześnie? Czym były ekologiczne budowle i czego z pewnością
moglibyśmy uczyć się od naszych przodków?
Wybrane działania plastyczne w tym turnusie:
murale – jak powstają
własne próby malowania murali
wykonanie makiety słynnej gotyckiej budowli
wykonanie wielkiej mapy skarbów
spacery architektoniczne po Rozwadowie
gry i zabawy ruchowe w muzealnym ogrodzie

Historie miejsc mojego miasta
program

Miejsce/Termin
ul. Staszica 14
16–20 lipca 2018
w godz. 9–13

Ekspozycja Oczka na Stalową Wolę, czyli dziecięce wędrówki po naszym
mieście przedstawia kilkanaście miejsc w naszym mieście, gdzie dzieci –
współtwórcy wystawy (dokonujący również ich wyboru) lubią przebywać,
uczyć się, rozwijać swoje zainteresowania, ale też takich, które są dla nich
ważne z innych powodów. W czasie półkolonii zaprosimy uczestników do
wspólnego odkrywania historii miasta poprzez historie tych właśnie miejsc.
Wybrane działania plastyczne w tym turnusie:
tworzenie rzeźb
wykonywanie wielkoformatowej mapy Stalowej Woli
wykonywanie projektu fantazyjnego mostu
pisanie piórem i stalówką
projekcje znanych dawnych bajek
spacery z historią po mieście
aktywności sportowe i zabawy w Parku24.

Turnus IV

Podróże kształcą
program

Miejsce/Termin
ul. Staszica 14
23–27 lipca 2018
w godz. 9–13

Każdy z nas posiada marzenia. Jedni małe drudzy większe, ale na pewno
większość z marzy o niezapomnianej przygodzie, może właśnie podróży
dookoła świata. Podczas tegorocznego wypoczynku zapraszamy wszystkie
dzieci w niezwykłą podróż po krajach Europy. Każdy dzień poświęcony będzie
innemu państwu. Dowiemy się wiele ciekawych informacji na temat jego
historii, gospodarki czy ustroju politycznego i kultury. Poznamy mieszkańców,
sprawdzimy czym się zajmują, jak mieszkają, jak lubią spędzać wolny czas,
jakie są ich zwyczaje i tradycyjne potrawy.
Wybrane działania plastyczne w tym turnusie:
Każdego dnia dzieci wezmą udział w licznych grach i zabawach integracyjnych
w plenerze oraz będą mogły spędzić twórczo czas podczas licznych warsztatów
plastycznych i kulinarnych
działania artystyczne
gry i zabawy dzieci w różnych krajach Europy
barwy i symbole narodowe krajów europejskich
charakterystyczne elementy kultury naszych europejskich sąsiadów
własnoręczne przygotowywanie potraw innych krajów
spacery do parku
gry i zabawy integracyjne w plenerze
aktywności sportowe i zabawy w Parku24.

