
Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu 
Nowy Targ, Rynek 

 

Ferie w Muzeum 01.02 - 28.02.2018 

 

1. Warsztaty pt. „Na straganie w dzień targowy … - zajęcia sensoryczno-edukacyjne z kurą w tle”   

Warsztaty pt. „Na straganie w dzień targowy … - zajęcia sensoryczno-edukacyjne z kurą w tle” - zapraszamy dzieci z przedszkoli, 

szkół podstawowych oraz gimnazjów do udziału w warsztatach  edukacyjno- sensorycznych. Podczas warsztatu dzieci poznają 

historię  jarmarku podhalańskiego, szlak handlowy prowadzący z  Budy do Krakowa. Dowiedzą się gdzie i jak często odbywały 

się dawne targi, co wówczas sprzedawano, co to jest barter i handel wymienny oraz targowanie się. Wprowadzając uczestników 

w klimat dawnego jarmarku za pomocą zmysłów: dotyku, węchu, wzroku, smaku, słuchu  uczestnicy poznają produkty 

sprzedawane dawniej podczas jarmarków oraz klimat panujący na dawnych jarmarkach. Własnoręcznie, z papieru i piórek 

stworzymy kurę, gęś, kaczkę lub konia jako symbol dawnego jarmarku. Będzie można prowadzić handel wymienny. 

Terminy: poniedziałek, środa, piątek, Godziny: 10.00-11.00, 13.00-14.00 czas trwania 60 minut 

Zajęcia dla: dzieci i młodzież 

Zapisy: wcześniejsze zapisy od: 22.01 - 28.02.2018   

Odpłatność: 5 zł/osoba   

 

2. Lekcje muzealne i warsztaty edukacyjne pt. „Moja mała ojczyzna”   

Lekcje muzealne i warsztaty edukacyjne pt. „Moja mała ojczyzna” - w związku i przypadającego w bieżącym 100-lecia odzyskania 

przez Polskę niepodległości od zapraszamy przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja do udziału w lekcjach muzealnych, które 

składają się z oprowadzania po wystawach stałych i czasowych, warsztatów edukacyjno-plastycznych oraz rozwiązywaniu zadań 

przez uczniów indywidualnie i w grupach. Podczas zajęć dzieci dowiedzą się m.in. czym jest współczesny patriotyzmy oraz 

wykonają własnoręcznie symbole narodowe: godło państwowe, flagę, a na zakończenie wspólnie odśpiewają hymn państwowy. 

Każda lekcja muzealna jest dostosowana do wieku uczestników oraz indywidualnych potrzeb grupy.    

Lekcje muzealne i warsztaty edukacyjne pt. „Moja mała ojczyzna”Terminy: wtorek, czwartek Godziny: 10.00-11.00, 13.00-14.00 

Czas trwania: 60 minut 

Zajęcia dla: dzieci i młodzież 

Zapisy: wcześniejsze zapisy od: 22.01 - 28.02.2018   

Odpłatność: 5 zł/osoba   

 

3. Spotkanie z filmem dokumentalnym poświęconym historii i kulturze miasta oraz regionu   

Spotkanie z filmem dokumentalnym poświęconym historii i kulturze miasta oraz regionu - w okresie ferii zimowych zapraszamy 

na projekcie filmów dokumentalnych poświęconych historii i kulturze miasta oraz regionu. Nowy Targ - &quot;Śladami historii 

miasta pogranicza polsko-słowackiego&quot;, (Muzeum Podhalańskie, 2014)   &quot;Udział Podhalan w styczniowej insurekcji 

1863 r.&quot; reż. Robert Kowalski (PTH, 2013). „Pierwsze Virtutti” reż. Leszek Wiśniewski, TVP Historia, (2009), „Punkt opory 

Wietrznica”, reż. Adam Sikorski  (TVP Lublin, 2014) „Tarcza Rzeczypospolitej”, reż. Adma Sikorski  (TVP Historia, 2015) 

Zajęcia dla:  młodzież 

Zapisy: wcześniejsze zapisy od: 22.01 - 28.02.2018 

Odpłatność: - wstęp na projekcje bezpłatny   

3.1  „Nowy Targ - śladami historii miasta pogranicza polsko-słowackiego, (Muzeum Podhalańskie, 2014); „Pilnujcie mi tych 

szlaków”, reż. Tomasz Tomik     (NTVK, 2012   

„Nowy Targ - śladami historii miasta pogranicza polsko-słowackiego, (Muzeum Podhalańskie, 2014) - 13.02.2018 (wtorek), godz. 

15.00-16.00   

 

3.2  „Udział Podhalan w styczniowej insurekcji 1863 r., reż. Robert Kowalski (PTH, 2013); „Pierwsze Virtutti” reż. Leszek 

Wiśniewski,    TVP Historia, (2009);   

„Udział Podhalan w styczniowej insurekcji 1863 r., reż. Robert Kowalski (PTH, 2013); „Pierwsze Virtutti” reż. Leszek Wiśniewski,    

TVP Historia, (2009) - 15.02.2018 (czwartek),  godz.15.00-16.00 

 

3.3  „Punkt opory Wietrznica”, reż. Adam Sikorski    (TVP Lublin, 2014);   

„Punkt opory Wietrznica”, reż. Adam Sikorski    (TVP Lublin, 2014) - 20.02.2018 (wtorek), godz. 15.00-16.00   

 

3.4. „Tarcza Rzeczypospolitej”, reż. Adma Sikorski    (TVP Historia, 2015)    

 „Tarcza Rzeczypospolitej”, reż. Adma Sikorski    (TVP Historia, 2015) - 22.02.2018 (czwartek), godz. 15.00-16.00 

 



4. Wystawa czasowa - wystawa edukacyjna pt. „Historia ludzkich osiągnięć. Dyplomy, świadectwa, zaświadczenia z XIX i XX 

wieku.”   

Wystawa edukacyjna pt. „Historia ludzkich osiągnięć. Dyplomy, świadectwa, zaświadczenia z XIX i XX wieku.” Ekspozycja 

poświęcona edukacji szkolnej oraz oświacie od czasów autonomii galicyjskiej, przez okres dwudziestolecia międzywojennego, 

czasy okupacji po okres Polskiej  Rzeczpospolitej Ludowej 

Wystawa czasowa - wystawa edukacyjna pt. „Historia ludzkich osiągnięć. Dyplomy, świadectwa, zaświadczenia z XIX i XX wieku.” 

- ogólnodostępna, czas trwania do 45 minut   

Zajęcia dla: dzieci i młodzież 

Zapisy: wcześniejsze zapisy od: 22.01 - 28.02.2018   

Odpłatność: dorośli - 5 zł/osoba, uczniowie - 3 zł/osoba , opieka wstęp bezpłatny 

 

5. Ścieżka muzealna po ekspozycji stałej „Nowy Targ na przełomie XIX i XX wieku – miasto którego już nie ma.” 

Ścieżka muzealna po ekspozycji stałej „Nowy Targ na przełomie XIX i XX wieku – miasto którego już nie ma.” - na ścieżce której 

pokazujemy dawne warsztaty rzemieślnicze.  dla rodzin z dziećmi w różnym wieku pt. „Podróżuj z Barankiem Loczkiem po 

Podhalu i Orawie” Gry i zabawy edukacyjne po ekspozycji stałej muzeum  urozmaicą  zwiedzanie i pozwolą w ciekawy sposób 

spędzić czas. Uczestnicy z największą liczbą punktów otrzymają edukacyjne kolorowanki.            

Ścieżka muzealna po ekspozycji stałej „Nowy Targ na przełomie XIX i XX wieku – miasto którego już nie ma.” - ogólnodostępna, 

czas trwania do 45 minut                     

Zajęcia dla: dzieci i młodzież 

Zapisy: wcześniejsze zapisy od: 22.01 - 28.02.2018   

Odpłatność: dorośli - 5 zł/osoba, uczniowie - 3 zł/osoba , opieka wstęp bezpłatny   

 

KONTAKT: 

e-mail: muzeum@nowytarg.pl edukacja@muzeum.nowytarg.pl   tel. 18 266 77 76  www.facebook.com/muzeum.podhalanskie   

 

 

 


