
                      Wakacje w Muzeum                     

               

Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej zaprasza dzieci i młodzież na warsztaty edukacyjne. 

Termin 21 lipca-28 sierpnia 2020r. 

Godziny zajęć: Wojtkowe malowanie 10:00- 13:00 

                         pozostałe warsztaty 10:00-11:30 

 

                                                                                             

Data Temat Wiek uczestników 

zajęć 

21 

lipca 

Skrzydlaci mieszkańcy parku – plener. Poszukiwanie  wybranych 

gatunków ptaków, druga część zajęcia plastyczne. 

6-12 lat 

22 

lipca 

Średniowieczne elegantki - uczestnicy dowiedzą się, jak  się ubierano w 

wiekach średnich, w części praktycznej wykonanie naszyjnika z modeliny i 

papieru. 

6-12 lat 



23 

lipca 

Wojtkowe malowanie - warsztaty plastyczne. Uczestnicy wykonują prace 

plastyczne, inspirując się twórczością Wojciecha Piechowskiego. 

10-14 lat 

24 

lipca 

Pozdrowienia z Mławy – trójwymiarowa karta pocztowa, zajęcia 

warsztatowe poprzedzi prezentacja kolekcji kart pocztowych znajdujących się w 

zbiorach muzeum. 

6-12 lat 

28 

lipca 

W parkowym labiryncie – plener. W części plastycznej zdobienie 

płóciennej torby motywami liści. 

6-12 lat 

29 

lipca 

Bitewny ekwipunek wojów – w części plastycznej własnoręczne 

wykonanie tarczy i miecza. 

6-12 lat 

30 

lipca 

Wojtkowe malowanie - warsztaty plastyczne. Uczestnicy wykonują prace 

plastyczne, inspirując się twórczością Wojciecha Piechowskiego. 

10-14 lat 

31 

lipca 

Mławskie opowieści – teatrzyk obrazkowy.  Legendarne i współczesne 

opowieści o mieście i mieszkańcach. 

6-12 lat 

4 

sierpnia 

Magia starej fotografii – zajęcia przybliżające fotografię retro. Uczestnicy 

zobaczą, jak wyglądały i funkcjonowały aparaty w przeszłości.  

10-14 lat 

5 

sierpnia 

Gliniany zielnik, cz. I – plener. W części plastycznej wykonanie odcisku w 

glinie wcześniej zebranych roślin. Przygotowanie liści i kwiatów do zasuszenia. 

6-12 lat 

6 

sierpnia 

Wojtkowe malowanie - warsztaty plastyczne. Uczestnicy wykonują prace 

plastyczne, inspirując się twórczością Wojciecha Piechowskiego. 

10-14 lat 

7 Gliniany zielnik, cz. II – w części plastycznej pokolorowanie wcześniej 6-12 lat 



sierpnia wykonanej pracy oraz kompozycji z zasuszonych roślin.  

11 

sierpnia 
Średniowieczne elegantki - uczestnicy dowiedzą się, jak  się ubierano  

w wiekach średnich, w części praktycznej wykonanie naszyjnika z modeliny  

i papieru. 

6-12 lat 

12 

sierpnia 

Prajęzyk – rysunki naskalne. Uczestnicy tworzą historie obrazkowe, inspirując 

się neolitycznymi petroglifami. 

6-12 lat 

13 

sierpnia 

Wojtkowe malowanie - warsztaty plastyczne. Uczestnicy wykonują prace 

plastyczne, inspirując się twórczością Wojciecha Piechowskiego. 

10-14 lat 

14 

sierpnia 

Na mławskim rynku - zajęcia plenerowe. Spacer, podczas którego 

uczestnicy poznają historię najważniejszych i najstarszych budynków na miejskim 

rynku. 

6-12 lat 

18 

sierpnia 

Magia starej fotografii – zajęcia przybliżające fotografię retro. Uczestnicy 

zobaczą, jak wyglądały i funkcjonowały aparaty w przeszłości. 

10-14 lat 

19 

sierpnia 

Podwórkowe gry i zabawy – plener. Uczestnicy poznają zabawy i gry 

swoich rodziców i dziadków. 

6-12 lat 

20 

sierpnia 

Wojtkowe malowanie - warsztaty plastyczne. Uczestnicy wykonują prace 

plastyczne, inspirując się twórczością Wojciecha Piechowskiego. 

10-14 lat 

21 

sierpnia 

Skrzydlaci mieszkańcy parku – plener. Poszukiwanie  wybranych 

gatunków ptaków, druga część zajęcia plastyczne. 

6-12 lat 

25 

sierpnia 

W skryptorium – sztuka kaligrafii. Uczestnicy poznają historię pisma, 

sprawdzą swoją cierpliwość, pisząc m.in. stalówką z obsadką. 

7-12 lat 



26 

sierpnia 

Podwórkowe gry i zabawy – plener. Uczestnicy poznają zabawy i gry 

swoich rodziców i dziadków. 

6-12 lat 

27 

sierpnia 

Wojtkowe malowanie - warsztaty plastyczne. Uczestnicy wykonują prace 

plastyczne, inspirując się twórczością Wojciecha Piechowskiego. 

10-14 lat 

28 

sierpnia 

Pozdrowienia z Mławy – trójwymiarowa karta pocztowa, zajęcia 

warsztatowe poprzedzi prezentacja kolekcji kart pocztowych znajdujących się  

w zbiorach muzeum. 

6-12 lat 

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia z – historii, sztuki, przyrody, archeologii.  

Liczba miejsc ograniczona. Warunkiem uczestnictwa jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na 

wykorzystanie wizerunku dziecka (w załączniku). Konieczne wcześniejsze zapisy pod nr tel. 23 654 33 48.   

 

 


