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ZREALIZOWANO Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wystawa dostępna dla osób niepełnosprawnych

Edukacyjna wystawa interaktywna
“Poczuj sztukę” to nowoczesna zabawa
sensoryczna dla dzieci i młodzieży
oraz osób niepełnosprawnych,
w szczególności niewidomych.
Jednocześnie uczy i bawi, ćwiczy
pamięć i koncentrację. Tematem przewodnim jest odkrywanie ornamentyki
w kulturze ludowej Lasowiaków.
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Znajdź nas na:

Poznawanie bez oglądania? Celem ekspozycji jest uwrażliwienie
innych zmysłów niż zmysł wzroku. Zwiedzający mają możliwość
poruszania się po wystawie, rozpoznawania kształtów i odbierania
różnych bodźców zewnętrznych z zamkniętymi oczami. Na wystawie zwiedzający zostaną zaskoczeni możliwościami swoich zmysłów.
Będą rozwijać wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na dotyk, słuch
i węch.

Jak to działa?

Multimedialną przestrzeń tworzy osiem interaktywnych eksponatów zaawansowanych
technologicznie. Każdy eksponat wprowadza w inny świat doznań, a zwiedzający
może wybrać, z którym eksponatem chce eksperymentować i w jakiej kolejności.
Każdy eksponat wprowadza go w inny „świat” doznań:
Zobacz niewidzialne – to odkrywanie
swoich możliwości porozumiewania się
i rysowania kształtów za pomocą punktów,
a także pomoc do nauki alfabetu brajla.
Muśnij wiatr – to doświadczenie

odczuwanie kształtów tylko za pomocą
delikatnego strumienia powietrza.

Dotknij dźwięku – to możliwość

przeżycia dźwięku za pomocą dotyku.

Przepisz – to wspólna praca z innymi
i możliwość tworzenia wspólnie jednego
dzieła.
Powąchaj kolor – to sprawdzenie swojej
wyobraźni, bo każdy zapach z czymś nam
się kojarzy i może również z kolorem?

Wystawa online Wystawa „Poczuj sztukę” ma swoją witrynę internetową: www.muzeum.stalowawola.pl/poczujsztuke/, gdzie znajdziesz wszystkie informacje na temat projektu oraz grę interaktywną.

Poczuj cień – to abstrakcyjne

Godziny otwarcia:

Wsłuchaj się w ruch – to doznania

Wtorek
8.00-18.00
Od środy do piątku
8.00-15.00
Sobota, niedziela, 16.00-19.00
Poniedziałek-nieczynne

Ceny biletów
………….

Rezerwacje grupowe

Koordynator wystawy:
Elżbieta Skromak
Telefon: 15 844 85 56 w. 15
e-mail: eskromak@stalowawola.pl

przedstawienie czegoś co zupełnie nie
istnieje w świecie ludzi niewidomych,
bo cóż to jest cień?

słuchowe i świetlne jednocześnie
wywoływane przez ruch.

Gra interaktywna – to możliwość

odczucia jak można się „poruszać”
w świecie ciemności, dla niektórych
to całkiem łatwe.

