
Muzeum PRL-u 
Nowa Huta os. Centrum E 1, 31-934 Kraków 

 

Ferie w Muzeum PRL-u 

 

Zajęcia plastyczne odbywają się we wtorki, czwartki i soboty (10 - 11:30, 12:00 - 13:30) w okresie ferii, zajęcia na temat historii 

Nowej Huty i jej schronów; odbywają się w dni powszednie w miarę dostępności pracownika Muzeum. 

 

Grupy przedszkolne i klasy 1 - 4 ze szkół podstawowych zapraszamy na warsztaty plastyczne.      

13 lutego (wtorek)     
10.00 – 11.30 – kreskówki z czasów PRL-u     
12.00 – 13.30 - kreskówki z czasów PRL-u      
 

15 lutego (czwartek)     
10.00 – 11.30 – lustereczko powiedz przecie… - moda PRL-u.     
12:00 – 13:30 - lustereczko powiedz przecie… - moda PRL-u.      
 

17 lutego (sobota)      
11.00 – 13 zabawki w PRL-u      
 

20 lutego (wtorek)     
10.00 – 11.30 – motoryzacja w PRL-u, czyli Maluchy, Warszawy i Syrenki     
12.00 – 13.30 - motoryzacja w PRL-u, czyli Maluchy, Warszawy i Syrenki      
 

22 lutego (czwartek)      
10.00 – 11.30 – zabawki w PRL-u.     
12:00 – 13:30 – plakat w PRL-u.      
 

24 lutego (sobota)      
11.00 – 13.00 - plakat w PRL-u     
 
 

Zajęcia plastyczne mają na celu wprowadzić najmłodszych w proste zagadnienia związane z epoką PRL-u, lekcja zatytułowana 

„Historia Nowej Huty i jej schronów”; da obraz powstawania nowego miasta (dzielnicy), jak również odkryje tajemnice 250 

schronów znajdujących się pod Nową Hutą. 

Grupy starsze (ostatnie klasy szkół podstawowych i gimnazjalistów) zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach „Historia Nowej 

Huty i jej schronów” realizowanych na zamówienie w dni powszednie przez cały okres ferii w miarę dostępności pracownika. 

 

Wiek uczestników:  
Grupy przedszkolne i klasy 1 - 4 ze szkół podstawowych zapraszamy na warsztaty plastyczne.  
Grupy starsze (ostatnie klasy szkół podstawowych i gimnazjalistów) zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach „Historia Nowej 
Huty i jej schronów” realizowanych na zamówienie w dni powszednie przez cały okres ferii w miarę dostępności pracownika. 
 

Zapisy:  
Zapisy na zajęcia przyjmowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: edukacja@mprl.pl 
 
 
Odpłatność: 
Zajęcia feryjne są bezpłatne. 
 

 

Kontakt: 
www.mprl.pl 
tel. 12 4467821 
 

mailto:edukacja@mprl.pl
http://www.mprl.pl/

