Propozycje tematów zajęć możliwych do zrealizowania
w ramach Muzealnej Akademii Malucha – XI Edycja ( III rok, rok szkolny 2019/2020)
semestr zimowy : IX 2019 r. – 12 I 2020 r.
semestr letni: 3 II 2020 – 17/19 VI 2020 r.
Konkursy: Moje Miasto
Najpiękniejszy indeks
Słownik pojęć muzealnych
Najaktywniejszy Słuchacz MAM
wrzesień/październik
Legendy i podania o Tomaszowie i okolicach – warsztaty muzealne ( jeżeli nie były realizowane)
Znam moje miasto. Spacer po mieście – zajęcia terenowe
Legendy i podania o Tomaszowie i okolicach – warsztaty muzealne ( jeżeli nie były realizowane)
Encyklopedia – Muzeum – Wujek Google – warsztaty muzealne
Gang muzealniaka – interaktywne zwiedzanie muzeum
Czym różni się archeologia od archiwistyki? Lekcja muzealna w scenerii wystawy czasowej
Las – czyj to dom? Hałabała zaprasza - warsztaty przyrodnicze
Grzyby – przyjaciele czy wrogowie? - warsztaty przyrodnicze
Wokół koła – czyli jak człowiek nauczył się jeździć – warsztaty historyczne
Jak to ze złotówką było… warsztaty historyczne
Czy tomaszowianie walczyli w II wojnie światowej? – lekcja muzealna w scenerii wystawy czasowej
Listopad
Muzealne podchody – Poszukiwanie Skarbu( jeżeli nie były realizowane)
Budowanie dawnego Tomaszowa – warsztaty muzealne
Czym różni się archeologia od archiwistyki? Lekcja muzealna w scenerii wystawy czasowej
Co widziała Panna na niedźwiedziu- warsztaty historyczne
Hymn, flaga, godło – symbole narodowe lub Herb, flaga , barwy – symbole Tomaszowa
Proszę Państwa oto Miś… Dzień pluszowego Misia - warsztaty literacko – plastyczne
Moniuszko w pałacu Ostrowskich – muzyczno – plastyczne
Ptasie wędrówki - warsztaty przyrodnicze
Mądrze dokarmiamy ptaki - warsztaty przyrodnicze, od XI 2019 r.
Grudzień
8 XII 2019 r, godz. : 10.00 – 18.00 Rodzinne niedziele w Muzeum - Pokaz kotów rasowych ( bilet wstępu: 5 zł.)
Od A do Z czyli od Andrzejek do Zapustów – lekcja muzealna
Bożonarodzeniowe klimaty – lekcja muzealna w scenerii wystawy czasowej

Mikołajkowy Kiermasz Książek, 3 – 8 XII 2019r. ( wstęp bezpłatny)


Mikołajki w Muzeum:
Królewskie życie królów – spotkanie z M. Strękowską – Zarembą,4 XII 2019 r., godz. 11.00 ( bilet wstępu 10,00 zł./os., ilość
miejsc ograniczona)
Jak dżdżownica Akolada o muzyce opowiada – spotkanie z I. Klebańską, 6 XII 2019 r. 9.00, 11.00, 12.30 ( bilet wstępu 10,00
zł./os., ilość miejsc ograniczona)
Styczeń
Muzeum bez tajemnic. Zabytek w Muzeum i co dalej? – warsztaty muzealne
Dlaczego Tomaszów nazywano fabrycznym? Zajęcia w scenerii wystawy czasowej
Słucham – patrzę – tworzę – warsztaty muzyczno – plastyczne
3xZ, czyli Zabawy, Zagadki i Zadania z muzealnego kufra - warsztaty muzealne
Moje Miasto – ogłoszenie konkursu, finał VI 2020 r.
Podróż Pana Maluśkiewicza – czytamy wiersze Juliana Tuwima i zastanawiamy się , jakie zwierzęta mógł spotkać Pan
Maluśkiewicz na swojej wyprawie
Książka o książce– zajęcia warsztatowe, od XII 2019 r.
Luty
Jestem muzealnikiem. Zawód: bibliotekarz - warsztaty biblioteczne
Dlaczego Tomaszów nazywano fabrycznym? Zajęcia w scenerii wystawy czasowej
Obraz, barwa i kształt –warsztaty plastyczne.

Ekslibris – znak własnościowy książki – zajęcia warsztatowe
Lokomotywa i inne wiersze Juliana Tuwima – warsztaty literacko – plastyczne
Marzec
Legendy i podania o Tomaszowie i okolicach
Jestem Muzealnikiem – Zawód: Przyrodnik – warsztaty muzealne
Z cyklu „ Spotkania z Przyrodą”:
 Tropy zwierząt
 Podróż Pana Maluśkiewicza – czytamy wiersze Juliana Tuwima i zastanawiamy się , jakie zwierzęta mógł spotkać
Pan Maluśkiewicz na swojej wyprawie,
Las – czyj to dom? Hałabała zaprasza
 Poznajemy i mierzymy drzewa
 Grzyby – przyjaciele czy wrogowie?
 Mądrze dokarmiamy ptaki, od XI 2019 r.
 Ptasie wędrówki
 Poznajemy ptaki Miejskiego Parku Solidarności
 W pszczelim domu, od III 2020 r
7-8 III 2020 r. w godz. 10.00 – 18.00 - Rodzinne niedziele w Muzeum – Pokaz skamieniałości, minerałów i wyrobów
jubilerskich ( bilet wstępu dwudniowy: 5 zł.)
Kwiecień
Znam moje miasto– spacer po mieście i warsztaty muzealne
Cudze chwalicie, swego nie znacie…Atrakcje turystyczne regionu - warsztaty muzealne
Dzień z życia muzealnika – co właściwie robi muzealnik? – lekcja muzealna
Jestem muzealnikiem – zawód etnograf lekcja muzealna
Jestem muzealnikiem – zawód archeolog lekcja muzealna
Jestem muzealnikiem – zawód historyk lekcja muzealna
Jestem muzealnikiem – zawód renowator lekcja muzealna
Znam moje miasto – spacer po mieście i warsztaty muzealne
Tworzymy EXLIBRIS – warsztaty muzealno – plastyczne
Języczek wędrowniczek – zabawy słowem dla najmłodszych - warsztaty literackie
Hymn, flaga, godło – symbole narodowe lub Herb, flaga , barwy – symbole Tomaszowa
Julian Tuwim i Artur Rubinstein – przyjaciele z podwyrka”– w scenerii wystawy czasowej
Po co nam archeologia? – warsztaty archeologiczne
Maj
V.2020 r. - Noc Muzeum – zwiedzanie Muzeum w godzinach wieczornych ( bezpłatnie)
Pociąg do Kultury – zajęcia warsztatowe
Muzealne podchody – Poszukiwanie Skarbu – gra edukacyjna
Raz, dwa, trzy – wyliczasz ty… zajęcia plenerowe, warsztatowe
Na trzech kolorach się nie kończy… , zajęcia plastyczne, plenerowe
UWAGA ZABYTEK! …i dzieciaki mogą chronić zabytki – warsztaty archeologiczne
Skąd wiadomo, że zabytek ma 4 tysiące lat? – warsztaty archeologiczne
Bliskie spotkania z wykopaliskami – – warsztaty archeologiczne, plenerowe
Czerwiec
Muzeum – Muzealia – Muzealnik –warsztaty muzealne
Pociąg do kultury? warsztaty muzealne
Na trzech kolorach się nie kończy… , zajęcia plastyczne, plenerowe
Obraz – barwa – kształt – warsztaty plastyczne
Muzealne podchody – Poszukiwanie Skarbu
Cudze chwalicie, swego nie znacie – Atrakcje turystyczne Ziemi Tomaszowskiej – warsztaty muzealne
Podsumowanie XI edycji MAM 17/19 VI 2020r.
Ustalanie terminów zajęć - tel: 44 724 48 48
Ceny biletów:
lekcja muzealna – 2 zł./os.
zajęcia warsztatowe – 4 zł./os.
Tematy zajęć możliwych do zrealizowania i ich opis dostępne na stronie: www.muzeumtomaszow.pl .

