Przedstawiamy ofertĊ Naszego Muzeum:adresowaną do szkóá, warsztatów
terapii zajĊciowych,osób bezrobotnych ,indywidualnych Potrawy i tradycja wielkopolskie-250 zá za godz dla grupy do 15 osób -teoria i przygotowanie potrawy plus koszt
zuĪytego wkáadu
Pokazy artystyczne - okoáo 2 godz. tkactwo,ceramika,garncarstwo,malowanie na szkle,malowanie na jedwabiu
malowanie na porcelanie,rzeĨba ,bukieciarstwo,florystyka ;do 15 osób -250 zá

Stowarzyszenie Kulturalne ,,Tradycja”
w WĊglewie

Muzeum Rzemiosáa Artystycznego w WĊglewie

Taniec ludowy , towarzyski , taniec w krĊgu- pokaz dla grupy : do15 osób 250 zá /godz
Warsztaty jednodniowe 8 godz: dla grupy do 15 osób od 850-1500 zá w zaleĪnoĞci od rodzaju szkolenia -w tym
zajĊcia teoretyczne i praktyczne
Kursy 40-60 godz 850-1500 zá /10 osób koszt w zaleĪnoĞci od kursu plus koszt materiaáu zaleĪny od iloĞci osóbzajĊcia teoretyczne i praktyczne
Kursy - dla instruktorów, nauczycieli , osoby indywidualne - czas trwania 5 dni w tygodniu. KaĪdy uczestnik
otrzymuje zaĞwiadczenie o ukoĔczeniu kursu, co pozwala rozpocząü wáasną dziaáalnoĞü i samodzielnie prowadziü
pracowniĊ, koszt 850 zá. Dla kursantów moĪliwy nocleg, PKS 100 m , PKP. 1km, jezioro 1,5 km, koĞcióá 800 m.

Oferta edukacyjna na rok szkolny

Zorganizowaü moĪna ognisko, grilla i przy muzyce miáo spĊdzaü czas .
Grupy zorganizowane proszone są o wczeĞniejszą rezerwacjĊ odwiedzenia muzeum.
Catering-30 zá-60zá-osoby w zaleĪnoĞci od zamówienia
ognisko 70 zá bez kieábasy
ognisko z kieábasa i chlebem 8 zá -osoby lub z kaszanka 7 zá/osoby

Lekcje etnograficzne

chleb ze smalcem 4 zá pajda
ogórek kiszony lub maáosolny w zaleĪnoĞci od pory roku /1zá
Konsumpcja tylko na wczeĞniejsze zamówienie. MoĪna równieĪ zamówiü muzyków.
Grupy zorganizowane proszone są o wczeĞniejszą rezerwacjĊ zwiedzania muzeum.
Zwiedzanie muzeum doroĞli -5 zá dzieci, máodzieĪ szkolna emeryci i renciĞci 2 zá wejĞcie rodzinne 2 plus 2 10 zá,
przewodnik 30 zá.

ZajĊcia dla najmáodszych

Lekcje historyczne

Muzeum czynne od 10-18 w sezonie letnim,
od 10-16 w sezonie zimowym.

.
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ZAJĉCIA DLA NAJMàODSZYCH

Dzieje Wielkopolski - zajĊcia podczas których najmáodsi goĞcie naszego muzeum odbĊdą podróĪ w
czasie, by poprzez eksponaty zgromadzone w sali ekspozycyjnej - poznaü dzieje Wielkopolski.
Efektem tej podróĪy bĊdzie stworzona przez uczestników warsztatów mapa, na której zostaną
zapisane waĪne wydarzenia dotyczące dziejów naszego województwa.
Czas trwania : 60 minut
OdpáatnoĞü :
5 zá od osoby
Lekcja adresowana do uczniów klas 0 – III
Moja pierwsza wizyta w muzeum - lekcja przeznaczona dla maluchów, które po raz pierwszy
odwiedzają muzeum. Dzieci zapoznają siĊ z zasadami zachowania w muzeum, dowiadują siĊ co to
jest muzeum, eksponat, zabytek, konserwacja , wystawa itp. Lekcja odbywa siĊ w sali ekspozycyjnej.
Czas trwania : 60 minut
OdpáatnoĞü :
5 zá od osoby
ZajĊcia adresowane do uczniów 0-III
Muzealne bajanie - magiczna i niecodzienna podróĪ w Ğwiat zabytków. Tym razem to nie pracownicy
muzeum bĊdą opowiadaü . Wspólnie odkryjemy tajemnice, jakie kryją muzealne eksponaty.
Czas trwania : 60 minut
OdpáatnoĞü :
5 zá od osoby
Lekcja adresowana do uczniów 0 – III
Od fujarki do organów. Muzyka ludowa dla najmáodszych. Podczas lekcji dzieci zapoznają siĊ ze
Ĩródáami powstawania dĨwiĊków, tradycyjnymi instrumentami muzycznymi oraz muzyką ludową
lub taĔcem ludowym i strojem ludowym z terenu Wielkopolski. Wspaniaáym podsumowaniem lekcji
jest mini koncert w wykonaniu uczestników zajĊü, którzy grają na wybranych przez siebie
instrumentach.
Czas trwania : 60 minut
OdpáatnoĞü :
5 zá od osoby
ZajĊcia adresowane do uczniów 0 - III

LEKCJE ETNOGRAFICZNE:
Garncarstwo – Ceramika – nie wszyscy ĞwiĊci garnki lepią - zajĊcia warsztatowe pozwalające máodym
uczestnikom poznaü historiĊ garncarstwa, poznaü glinĊ, wyroby jakie moĪna z gliny stworzyü, czym
siĊ szkliwi, dlaczego siĊ szkliwi a nie maluje. Dlaczego naleĪy wypalaü glinĊ i w jakiej temperaturze.
Czas trwania : okoáo 50 minut
OdpáatnoĞü : 5 zá od osoby
Lekcja adresowana do wszystkich etapów ksztaácenia.
Tkactwo-batik – rzeĨba, malowanie na szkle , malowanie na porcelanie – lekcja polega na zapoznaniu
jednej z technik na podstawie wystawy, historia tego rĊkodzieáa od początków istnienia, nastĊpnie
kaĪdy moĪe sam spróbowaü jak wykonaü , stworzyü swoje wybrane dzieáo. Znani twórcy w kraju, na
Ğwiecie i okolicy.
Czas trwania : okoáo 50 minut
OdpáatnoĞü : 5 zá od osoby
ZajĊcia adresowane są do wszystkich etapów ksztaácenia.
Gwara poznaĔska, kmina ochweĞnicka – te zajĊcia umoĪliwiają dzieciom i máodzieĪy kontakt z
jĊzykiem dawnych mieszkaĔców naszego regionu. Poprzez zabawĊ oraz dziaáania artystyczne
uczestnicy warsztatów opanowują gwarĊ Ğpiewająco. W czasie zajĊü pokazanie takĪe dzieá
stworzonych przez twórców z Wielkopolski.
Czas trwania : okoáo 60 minut
OdpáatnoĞü : 5 zá od uczestnika
ZajĊcia adresowane są do wszystkich etapów ksztaácenia
Wielkanoc - zajĊcia warsztatowe przybliĪające zwyczaje i obrzĊdy wielkanocne charakterystyczne
dla wsi wielkopolskiej. Uczestnicy zajĊü , po czĊĞci teoretycznej samodzielnie wykonują palmĊ z bibuáy
lub pisankĊ. WydmuszkĊ naleĪy przynieĞü ze sobą. ZajĊcia odbywają siĊ przed Wielkanocą.
Czas trwania : okoáo 60 minut
OdpáatnoĞü : 5 zá od osoby
ZajĊcia adresowane są do wszystkich etapów ksztaácenia

BoĪe Narodzenie - zajĊcia warsztatowe poĞwiĊcone są wielkopolskim obrzĊdom i zwyczajom
boĪonarodzeniowym, oraz nauce wykonania tradycyjnych ozdób choinkowych z bibuáy i sáomy.
ZajĊcia odbywają siĊ przed ĝwiĊtami BoĪego Narodzenia
Czas trwania : 60 minut
OdpáatnoĞü :
5 zá od osoby
ZajĊcia adresowane są do klas I-VI szkóá podstawowych
A za moich czasów - dzieciĔstwo opowiadane przez babcie wsi wielkopolskiej - dzieci przenoszą siĊ na
wieĞ wielkopolską z początku XX wieku. Niecodziennym goĞciem bĊdzie Babcia, która opowie
najmáodszym , jak wyglądaáo jej dzieciĔstwo, czym siĊ zajmowaáa, jakimi zabawkami siĊ bawiáa, jak
spĊdzaáa czas ze swoimi rówieĞnikami.
Czas trwania : 60 minut
OdpáatnoĞü :
5 zá od osoby
Lekcja adresowana jest do klas I-VI szkóá podstawowych

LEKCJE HISTORYCZNE zajĊcia prowadzone są w formie wykáadu, który ma przybliĪyü uczestnikom walki na terenie
Wielkopolski, symbole które są bardzo waĪne dla naszego regionu i kraju. Do wyboru temat zajĊü:
Wóz Drzymaáy,,
-Dzieci WrzeĞnia
Powstanie 1956 rok
Penderecki w Poznaniu
Powstanie Wielkopolskie
Czas trwania : 50 minut
OdpáatnoĞü:
5 zá od osoby
Lekcje adresowane są do uczniów gimnazjalnych i licealnych
KatyĔ - w sercach noszą wszyscy Polacy. Lekcja przybliĪy táo historyczne poprzedzające zbrodniĊ ,
bĊdzie Ĩródáem informacji dotyczących tego tragicznego wydarzenia oraz zapisem walki o pamiĊü
ofiar sowieckiego mordu
Czas trwania : 50 minut
OdpáatnoĞü :
5 zá od osoby
Lekcja adresowana dla klas gimnazjalnych i licealnych
SmoleĔsk - lekcja poĞwiĊcona katastrofie w SmoleĔsku, gdzie zginĊáy waĪne osobistoĞci naszego
PaĔstwa.
Czas trwania : 50 minut
OdpáatnoĞü :
5 zá od osoby
Lekcja adresowana do szkóá gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Znaki PaĔstwa Polskiego - godáo, barwy , hymn - gáównym celem lekcji jest poznanie i utrwalenie
znaczenia polskich symboli narodowych. Porozmawiamy o tym, skąd siĊ wziąá orzeá w godle naszego
kraju, jak wygląda nasza flaga. Poznamy sáowa hymnu, dowiemy siĊ kiedy jest on wykonywany i jak
naleĪy siĊ zachowaü kiedy go sáyszymy. Utrwalimy poznane symbole wykonując prace plastyczne.
Czas trwania : 60 minut
OdpáatnoĞü:
3 zá od osoby
ZajĊcia adresowane są do przedszkoli i do szkóá podstawowych
Wielkopolskapowiat koniĔski,
gmina Golina lekcja ma pokazaü gdzie w naszym regionie znajdują siĊ zabytki, jak waĪną rolĊ odgrywają dla
naszego spoáeczeĔstwa. Po czĊĞci teoretycznej uczestnicy sami bĊdą rozmieszczaü na mapie miejsca
gdzie znajdują siĊ wybrane obiekty
Czas trwania : 60 minut
OdpáatnoĞü :
5 zá od osoby
Lekcja adresowana jest do wszystkich etapów ksztaácenia

