Podczas tegorocznych ferii zimowych, Muzeum Powiatowe w Nysie przygotowało
szereg propozycji – dla uczestników indywidualnych wraz z opiekunami, a także dla
grup zorganizowanych:
Propozycje dla uczestników indywidualnych:
11.02.2020 (wtorek), godz. 11.00 – 12.00 – „Muzealna magia” – zwiedzanie z
przewodnikiem (ciekawostki, zagadki i nagrody)
Dla dzieci 7-13 lat.
Wstęp bezpłatny – nie obowiązują wcześniejsze zapisy – zbiórka przy kasie o godz. 11.00
14.02.2020 (piątek), godz. 11.00 – 12.30 – „Walentynkowe warsztaty plastyczne”
Dla dzieci 4-13 lat
Cena: 8 zł od uczestnika, posiadacze Karty Dużej Rodziny płacą 3 zł.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 77 433 20 83, wew. 40 (Adriana ZalewskaWąsowicz/Renata Kula)
18.02.2020 (wtorek), godz. 11.00 – 12.30 – „Barokowe warsztaty plastyczne”
Dla dzieci 4-13 lat
Cena: 8 zł od uczestnika. Posiadacze Karty Dużej Rodziny płacą 3 zł.
Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 77 433 20 83, wew. 40 (Adriana ZalewskaWąsowicz/Renata Kula)
Zajęcia dla grup zorganizowanych:
Grupy zorganizowane (np. półkolonie) zapraszamy na wybrane tematyczne warsztaty
muzealne.
Cena: 8 zł od uczestnika, posiadacze Karty Dużej Rodziny płacą 3 zł.
Maksymalna liczba uczestników: 25
Obowiązują wcześniejsze zapisy, ustalenie dnia i godziny: tel. 77 433 20 83, wew. 40 (Adriana
Zalewska-Wąsowicz/Renata Kula)
„Pomysł na zabawkę”
Samochód z rolki, domek z kartonu, zwierzątko z korka. Ciekawa zabawka może powstać z
niczego. Wystarczy świeżym okiem spojrzeć na otaczające nas przedmioty. Każdy może
wykonać wyjątkową zabawkę z tego, co jest pod ręką – i taką próbę podejmiemy w muzeum.
Zajęcia realizowane w sali edukacyjnej.
„Francja-elegancja”

Zajęcia warsztatowe, podczas których dzieci zapoznają się z ekspozycją II piętra, gdzie
prezentowane są dawne obrazy i rzemiosło artystyczne. Na ich przykładzie poznają życie
codzienne w XVIII wieku, sposób ubierania się w okresie rokoko oraz ciekawostki modowe.
Podczas warsztatów uczestnicy wykonają kartonowe laleczki, dla których zaprojektują
rokokowe suknie.
„Witraż – malowanie światłem”
Warsztaty, podczas których uczestnicy wykonują witraż za pomocą przygotowanych
szablonów, kartoników i kolorowych bibuł. Zajęcia realizowane w sali edukacyjnej.
W okresie trwania ferii zimowych, tj. 08.02.-23.02.2020 dla uczniów szkół Powiatu
Nyskiego obowiązuje wstęp wolny na ekspozycje stałe i wystawy czasowe.

