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Muzeum Narodowe w Krakowie 

 Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków 

 
 

FERIE ZIMOWE 2018 
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH 

(DOMÓW KULTURY I ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH) 

 
 
W okresie ferii zimowych w Małopolsce (12-25.02.2018) szczególnie polecamy wybrane tematy zajęć muzealnych, które  na tę 
okazję otrzymają luźniejszą, warsztatową formę. Mniej skupimy się na przekazywaniu wiedzy, a bardziej na kształtowaniu 
umiejętności, dlatego znaczna część zajęć będzie przeznaczona na działania manualne i plastyczne. 
Wszystkie zaproponowane tematy realizujemy pracując z oryginalnymi dziełami sztuki w przestrzeni wystawy. Część plastyczna 
w miarę możliwości odbywa się w salach edukacyjnych. 
 
Informacje 

Cena: 10 zł od uczestnika (cena zawiera bilet wstępu do galerii oraz na warsztaty) 
Minimalna liczba uczestników w grupie: 10 os., maksymalna: 30 os.  
Czas trwania zajęć:  
-> przedszkola - do 60 min;  
-> szkoły podstawowe, gimnazjum, ponadgimnazjalne - od 60 do 90 min. 
Rezerwacja: min. 5 dni roboczych przed planowaną wizytą.  
Centrum Informacji i Rezerwacji Muzeum Narodowego w Krakowie,  
czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 pod numerem telefonu +48 12 433 57 44 lub pod adresem 
rezerwacja@mnk.pl. 
Po złożeniu rezerwacji na podany adres wysyłamy mail z potwierdzeniem i formularzem rezerwacji. 
 
 
Tematy zajęć muzealnych: 

Dom Jana Matejki 
ul. Floriańska 41, 31-019 Kraków 
Zajęcia polecane dzieciom z klas 1-6: 

 Zmysły artysty – w pracowni malarza 
słowa-klucze: pracownia, artysta, Jan Matejko, zmysły, inspiracja, faktura, szkic, plama, podobrazie, media, akcesoria 
malarskie: sztaluga, blejtram, paleta 

 
 
Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach 
Rynek Główny 3, 31-042 Kraków 
Zajęcia polecane dzieciom z klas 1 – 6 

 Cztery pory roku. O kolorach i nastrojach w obrazach  
słowa-klucze: pory roku, pejzaż, barwy przyrody, zjawiska atmosferyczne, tęcza, koło barw, mieszanie się barw, barwy 
ciepłe i zimne, nastrój, uczucia  

 
Zajęcia polecane dzieciom z klas 4 – 6: 

 Komu bije dzwon Zygmunta – historia w obrazach historia  
słowa-klucze: kronikarz, malarstwo historyczne, archeologia, ojczyzna, bohater narodowy, bitwa, hołd, Rynek krakowski, 
król Zygmunt I Stary, Stańczyk, zabory, Tadeusz Kościuszko, Napoleon 
 

 
 
Pałac Biskupa Erazma Ciołka 
ul. Kanonicza 17, 31-002 Kraków 
 
Zajęcia polecane dzieciom z klas 1 – 6 

 Bestiariusz – jakie zwierzęta kryją się w dawnych obrazach i rzeźbach 
słowa-klucze: średniowiecze, legenda, bestiariusz, baśń, fantastyczne stwory, lew, gryf, smok  

 
Zajęcia polecane dzieciom z klas 4 – 7 szkół podstawowych oraz gimnazjów: 

 Ikona – odkrywanie tajemnicy / Galeria „Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej” 
słowa-klucze: cerkiew, ikona, ikonostas, kanon, język symboliczny, technologia powstawania ikony. 

 
 
Ośrodek Kultury Europejskiej EUROPEUM 
pl. Sikorskiego 6, 31-115 Kraków 
Zajęcia polecane dzieciom z klas 1 – 6: 

 Walka koguta z kotem – muzealna lekcja przyrody 
słowa-klucze: przyroda, zwierzęta dzikie / hodowlane / domowe, stworzenia mitologiczne, pejzaż, malarstwo 
animalistyczne, malarstwo historyczne, martwa natura, odgłosy zwierząt, kolor, faktura 
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Dom Józefa Mehoffera 
ul. Krupnicza 26, 30-062 Kraków 
Zajęcia polecane dzieciom z klas 1 – 6: 

 Zagadki starego domu, czyli jak żyło się dawniej 
słowa-klucze: historia domu, życie artysty, przeznaczenie wnętrz, meble, sprzęty, obyczaje, rodzina, spędzanie wolnego 
czasu, zabawy 

 
Gmach Główny 
al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków 
Zajęcia polecane szczególnie dzieciom młodszym z klas 1 – 4: 

 Co się robi z gliny? / Galeria Rzemiosła Artystycznego 
słowa-klucze: glina w historii, sztuka użytkowa, rzemiosło, ceramika, kamionka, fajans, porcelana, manufaktura 

 
Zajęcia polecane dzieciom z klas 7 szkół podstawowych oraz gimnazjów: 

 Przez dziurkę od klucza – jacy byli polscy władcy? / Galeria Rzemiosła Artystycznego 
słowa-klucze: dynastia , elekcja, dwór królewski, kultura dworska, sylwetki władców, obyczajowość i styl życia epoki 
nowożytnej, moda, insygnia królewskie, order, pieczęć 

 
 
 
 
 

 


