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Ferie w MHK 

 

1. W poszukiwaniu krakowskiego koguta…  

Podczas warsztatów przekonamy się, że w krakowskich legendach, tradycjach, a nawet sztuce różnych epok często pojawia się 

kogut. Wykonamy witraż przedstawiający koguta związanego z legendą o pałacu Pod Krzysztofory. 

13 i 20 lutego, godz. 10:00, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35     

Wiek uczestników: dla dzieci w wieku 10–13 lat   

 

2.  Z grafiką na „ty”   

Podczas warsztatów omówimy przykłady podstawowych technik graficznych i wykonane różnymi sposobami niezwykłe widoki 

Krakowa. Ponadto w części praktycznej zajęć samodzielnie zaprojektujemy linoryty.   

14 i 21 lutego godz. 11:00,  Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 

Wiek uczestników: dla dzieci w wieku 6–10 lat   

 

3.  Żywe rzeźby   

Analizując zdjęcia i projekty scenograficzne ze zbiorów MHK, wspólnie zastanowimy się, kim były przedstawione na nich postaci. 

Podczas warsztatów zaprosimy dzieci, aby wcieliły się w rolę scenografów i zaprojektowały kostiumy i maski teatralne. 

15 lutego, godz. 11:00,  Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35   

Wiek uczestników: . dla dzieci w wieku 10–13 lat   

 

4.  Lalka na scenie    

Zapraszamy do wspólnej zabawy. Poznamy ciekawą historię teatru lalkowego i różne sposoby animowania przedmiotów na 

scenie. A na koniec przygotujemy spektakl lalkowy.   

22 lutego, godz. 11:00,  Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35 

Wiek uczestników: dla dzieci w wieku 6–10 lat   

 

5.  Twój ruch   

A może by tak zagrać w średniowieczne planszówki?! Młynek, gęsi i lis albo orientalna alquerque. Uczestnicy warsztatów 

dowiedzą się, co kryje się pod tymi zagadkowymi nazwami. 

13 i 20 lutego, godz. 12:00, Rynek Podziemny, Rynek Główny 1   

Wiek uczestników: dla młodzieży w wieku 13–16 lat   

 

6.  Gra planszowa „W drogę!”   

Rycerz, kupiec i pielgrzym wybierają się w podróż życia. Przed każdym z nich długa droga przez obce kraje. Czy uda im się 

osiągnąć cel? Z jakimi wyzwaniami przyjdzie im się zmierzyć w czasie wędrówki? Zapraszamy do wzięcia udziału w grze! 

16 i 19 lutego, godz. 12:00, Rynek Podziemny, Rynek Główny 1   

Wiek uczestników: dla dzieci w wieku 10–13 lat   

 

 



7.  Bale i rauty… – karnawałowe zabawy krakowian   

Podczas warsztatów opowiemy, gdzie odbywały się największe bale, jak dekorowano sale, w co należało się ubrać, co koniecznie 

trzeba było zabrać ze sobą. Na zakończenie wykonamy ozdoby, które z pewnością przydadzą się na balu karnawałowym. 

15 lutego o godz. 12:00 i 21 lutego o godz. 10:00, Kamienica Hipolitów, Plac Mariacki 3   

Wiek uczestników: dla dzieci w wieku 6–10 lat   

 

8. Jak tykały zegary przed wiekami   

Kamienica Hipolitów słynie z ogromnej kolekcji zegarów mechanicznych. Najciekawsze są obudowy figuralne przedstawiające 

np. żołnierza węgierskiego, słońce, młyn. Podczas warsztatów spróbujemy wspólnie znaleźć najciekawsze z nich, a na 

zakończenie każdy własnoręcznie wykona zegar. 

22 lutego godz. 12:00 i 23 lutego godz. 10:00, Kamienica Hipolitów, Plac Mariacki 3 

Wiek uczestników: dla dzieci w wieku 6–10 lat   

 

9. Światła chanukowe   

Warsztaty, podczas których odpowiemy na pytanie: co Biblia i legenda mówią o święcie Chanuka? Na uczestników czekają gry 

świąteczne bączkiem chanukowym, a także inscenizacja zapalania świateł w świecznikach chanukowych. 

13 lutego i 20 lutego o godz. 10:00, Stara Synagoga, ul. Szeroka 24 

Wiek uczestników: dla dzieci w wieku 10–13 lat   

 

10. Świątynia Jerozolimska a synagogi   

Czym różni się Świątynia Jerozolimska od synagog? Podczas warsztatów poznamy odpowiedzi na to i inne ciekawe pytania. 

15 i 22 lutego godz. 10:00, Stara Synagoga, ul. Szeroka 24   

Wiek uczestników: dla dzieci w wieku 10–13 lat   

 

11. Kraków – czas okupacji. 1939–1945   

Oprowadzanie po wystawie stałej będącej opowieścią o Krakowie i losach jego polskich i żydowskich mieszkańców w czasie II 

wojny światowej, ale też o Niemcach – okupantach.   

15 lutego godz. 11:00, Fabryka Schindlera, ul. Lipowa 4 

Wiek uczestników: dla młodzieży w wieku 13–16 lat   

 

12. Jak powstaje wystawa?    

W trakcie pierwszej części warsztatów zwiedzimy wystawę czasową Żegota. Ukryta pomoc, w kolejnej zaś prześledzimy 

poszczególne etapy tworzenia ekspozycji, a następnie każdy z uczestników przygotuje własny scenariusz takiego wydarzenia.    

19 lutego godz. 11:00, 19 lutego godz. 11:00, Fabryka Schindlera, ul. Lipowa 4   

Wiek uczestników: dla dzieci w wieku 10–13 lat 

 

13. Tadeusz Pankiewicz – kronikarz krakowskiego getta   

Tematyczne zwiedzanie wystawy stałej, podczas którego poznamy indywidualne historie mieszkańców getta 

23 lutego godz. 11:00, Apteka pod Orłem, Pl. Bohaterów Getta 18 

Wiek uczestników: dla młodzieży w wieku 13–16 lat   

 

 



14. Ludzie z aptecznej szuflady   

Zwiedzanie wystawy stałej, podczas którego prześledzimy losy wybranych bohaterów, a następnie każdy z uczestników będzie 

mógł wcielić się w rolę przewodnika. 

21 lutego godz. 11:00, Apteka pod Orłem, Pl. Bohaterów Getta 18   

Wiek uczestników: dla młodzieży w wieku 13–16 lat   

 

15.  Mundur, uzbrojenie i musztra wojskowa polskiego żołnierza z września 1939 r.   

Podczas warsztatów będzie można wziąć do ręki wybrane elementy ówczesnego uzbrojenia wojsk piechoty oraz zapoznać się 

osobistym rynsztunkiem żołnierskim. 

13 lutego godz. 11:00, Ulica Pomorska, ul. Pomorska 2 

Wiek uczestników: dla dzieci w wieku 10–13 lat   

 

16. Gra planszowa „7. W obronie Lwowa” 

Zadaniem 7. Eskadry Myśliwskiej jest powstrzymanie 1. Armii Konnej, która galopuje w kierunku Lwowa. Przed 95 laty garstka 

pilotów powstrzymała wielotysięczną konnicę. Czy dziś uda Ci się powtórzyć ich sukces?    

20 lutego godz. 11:00, Ulica Pomorska, ul. Pomorska 2 

Wiek uczestników: dla młodzieży w wieku 13–16 lat 

 

 17.  Gra planszowa „111: Alarm dla Warszawy”   

„111” jest planszową grą historyczną przeznaczoną dla dwóch osób. Jej akcja rozgrywa się we wrześniu 1939 r., a tematem jest 

walka, jaką toczyła m.in. 111 eskadra myśliwska.   

23 lutego godz. 11:00, Ulica Pomorska, ul. Pomorska 2 

Wiek uczestników: dla młodzieży w wieku 13–16 lat   

 

18. W świecie origami  

Podczas warsztatów zaprezentujemy podstawowe zasadami tworzenia przedmiotów z papieru metodą origami modułowego, a 

następnie uczestnicy samodzielnie wykonają kilka wybranych prac o zróżnicowanym stopniu trudności.   

13 ,15, 20 i 22 lutego o godz. 10:00, Dom Zwierzyniecki, ul. Królowej Jadwigi 41 

Wiek uczestników: dla dzieci w wieku 10–13 lat   

 

 19. „Czy wiesz, co jesz?”   

Warsztaty będą podróżą w czasie, podczas której przeniesiemy się do lat młodości Waszych rodziców i dziadków. Pokażemy 

m.in., jakie dania można było zjeść w Nowej Hucie i jakie zastawy wykorzystywano. 

14  i 21 lutego o godz. 10:30, Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16   

Wiek uczestników: dla dzieci w wieku 6–10 lat   

 

20. W malowanej skrzyni   

Folklorystyczne warsztaty plastyczne, połączone z opowieściami o dawnych wsiach na terenie obecnej Nowej Huty. Podczas 

zajęć poznamy typowe zwyczaje, święta, stroje i życie codzienne mieszkańców Mogiły, Grębałowa, Bieńczyc czy Krzesławic.   

13 i 15 lutego o godz. 12:00, Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16 

Wiek uczestników: dla dzieci w wieku 6–10 lat 

 



21. Niezwykłe, podgórskie opowieści   

W Podgórzu jest wiele tajemniczych miejsc, które skrywają niezwykłe historie. Podczas warsztatów przekonamy się, które 

podgórskie legendy są najbardziej znane i które postaci są najbardziej lubiane. 

13 i 20 lutego o godz. 12:00, Muzeum Podgórza, ul. Limanowskiego 51   

Wiek uczestników: dla dzieci w wieku 6–10 lat   

 

22. Choć bez kontusza, ale dzielna dusza – ubiór i uzbrojenie dawnych obrońców Krakowa   

Podczas warsztatów wcielimy się w role dawnych obrońców fortyfikacji Krakowa, do czego wykorzystamy kopie ubiorów i 

uzbrojenia. Nie zabraknie również wspaniałych strojów kontuszowych Bractwa Kurkowego, które każdy będzie miał okazję 

przymierzyć! 

14 lutego o godz. 11:00, Celestat, ul. Lubicz 16 

Wiek uczestników: dla dzieci w wieku 6–10 lat   

 

23.  Szopka krakowska   

W trakcie oprowadzania zapoznamy się z najpiękniejszymi, najciekawszymi i najbardziej oryginalnymi pracami, a następnie 

ułożymy wielkoformatowe puzzle przedstawiające szopkę krakowską. 

20 lutego o godz. 11:00, Celestat, ul. Lubicz 16   

Wiek uczestników: dla dzieci w wieku 6–10 lat   

 

24.  Gra edukacyjna „Przygoda z Lajkonikiem” 

W trakcie oprowadzania zapoznamy się z najpiękniejszymi, najciekawszymi i najbardziej oryginalnymi pracami, a następnie 

ułożymy wielkoformatowe puzzle przedstawiające szopkę krakowską. 

 22 lutego godz. 11:00, Celestat, ul. Lubicz 16     

Wiek uczestników: dla dzieci w wieku 10–13 lat 

 

 

Rezerwacje:  Centrum Obsługi Zwiedzających  Rynek Główny 1, 31–042 Kraków  tel. 12 426 50 60  info@mhk.pl  www.mhk.pl   

 

Udział w zajęciach jest bezpłatny.  Liczba miejsc ograniczona.  Pierwszeństwo dla osób z wcześniej dokonaną rezerwacją.   

 
 
Kontakt:  
www.mhk.pl 
 
12 426 50 60 

http://www.mhk.pl/

