
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa 

 

PAŁAC KRZYSZTOFORY 
 

Rynek Główny 35, 31-011 Kraków 
(wejście od ul. Szczepańskiej 2) 

 
 
 
16 i 17 stycznia 2019 roku, godz. 10.00  
 
 
Kuzyni Smoka Wawelskiego 
 
Czy smoka można spotkać tylko w Krakowie? A może Smok Wawelski ma swoich kuzynów w innych miejscach Polski? Czy 
smocza rodzina wykracza poza granice naszego kraju? Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie w trakcie smoczych zajęć.  P.S. 
Jeśli macie swojego ukochanego pluszowego smoka, to koniecznie przynieście go na zajęcia!  
 
 
Grupa docelowa: 
 
Warsztaty dla dzieci w wieku 6–10 lat 
 
 
Zapisy:  
 
Liczba miejsc ograniczona.  
Pierwszeństwo dla osób z wcześniejszą rezerwacją. 
Rezerwacje: Centrum Obsługi Zwiedzających Rynek Główny 1, 31-042 Kraków tel. 12 426 50 60  info@mhk.pl 
 
Odpłatność:  
 
Bezpłatnie 
 

 
23 i 24 stycznia 2019 roku, godz. 10.00 
 
 
Lato w środku zimy! 
 
 
Zajęcia traktować będą o przepełnionych kwiatami i letnim słońcem dziełach Stanisława Wyspiańskiego. Będzie mowa o makach, 
nasturcjach, słonecznikach i innych roślinach, które pokochał ten wielki artysta. Dzieci kolorując szablony z kwiatami wykonają 
zielniki, które na wiosnę będą mogły uzupełnić roślinami, zebranymi w czasie spacerów po łąkach, lasach czy miejskich skwerach. 
Zielnik to dobry początek na wspaniałą przygodę z otaczająca nas naturą.  
 
 
Grupa docelowa: 
 
Warsztaty dla dzieci w wieku 6–10 lat 

 
Zapisy:  
 
Liczba miejsc ograniczona.  
Pierwszeństwo dla osób z wcześniejszą rezerwacją. 
Rezerwacje: Centrum Obsługi Zwiedzających Rynek Główny 1, 31-042 Kraków tel. 12 426 50 60  info@mhk.pl 
 
Odpłatność:  
 
Bezpłatnie 
 
 
25 stycznia 2019 roku, godz. 11.00 
 
„Wielkopolanie ku Niepodległej” – pocztówka z Krakowa do Poznania 
 
Co wiąże Kraków z Wielkopolską? Jak Wielkopolanie walczyli o wolność? Na te i inne pytania odpowiemy na zajęciach 
połączonych z wystawą plenerową prezentowaną w Krakowie. Dzieci nie tylko poznają historię powstania wielkopolskiego, ale 
również wykonają m.in. pocztówki dla dzieci z Poznania. Zajęcia prowadzane przez pracownika Wielkopolskiego Muzeum 
Niepodległości w Poznaniu. 
 
Grupa docelowa: 
Warsztaty dla dzieci w wieku 10–13 lat. 



Zapisy:  
 
Liczba miejsc ograniczona.  
Pierwszeństwo dla osób z wcześniejszą rezerwacją. 
Rezerwacje: Centrum Obsługi Zwiedzających Rynek Główny 1, 31-042 Kraków tel. 12 426 50 60  info@mhk.pl 
 
Odpłatność:  
 
Bezpłatnie 
 
 
26 stycznia 2019 roku, godz. 12.00 

 
Detektywi powstania wielkopolskiego   
 
Z okazji 100. rocznicy powstania wielkopolskiego zapraszamy na zajęcia edukacyjne towarzyszące wystawie plenerowej. 
Podczas zajęć będziemy odkrywać tajemnice, łamać szyfry, szukać śladów przeszłości, dzięki którym odkryjemy, dlaczego 
wybuchło powstanie wielkopolskiego, jak przebiegało i jakie miało konsekwencje. Poznamy losy superbohaterów, którzy z 
wytrwałością i odwagą walczyli o naszą Niepodległość! Podczas zajęć wykonamy rozetki powstania wielkopolskiego.  
 
 
Grupa docelowa: 
Zajęcia dla rodzin z dziećmi w wieku 6–10 lat  

 
Zapisy:  
 
Liczba miejsc ograniczona.  
Pierwszeństwo dla osób z wcześniejszą rezerwacją. 
Rezerwacje: Centrum Obsługi Zwiedzających Rynek Główny 1, 31-042 Kraków tel. 12 426 50 60  info@mhk.pl 
 
Odpłatność:  
 
Bezpłatnie 
 
 
 


