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FERIE Z MUZEUM
TAJEMNICE MUZEUM - Czego nie wiecie o naszych zbiorach
W okresie ferii zimowych zapraszamy do udziału w spotkaniach (jeszcze online) poświęconych
wybranym, ciekawym zabytkom muzealnym. Pracownicy Muzeum przygotowali liczne ciekawostki
i dykteryjki dla dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych.
Spotkania odbywać się będą codziennie w dni robocze w okresie od 4 do 15 stycznia 2021 r,
(oprócz 6 stycznia) o godz. 12.00.
Pod koniec każdego spotkania prowadzący zada uczestnikom pytanie, poprosi o rozwiązanie
krzyżówki lub testu. Dla pierwszych pięciu osób, które nadeślą poprawne rozwiązania na maila:
konkursy@muzeum-szreniawa.pl przewidziano nagrody rzeczowe. Prosimy w mailu podać wiek
uczestnika.
Poniżej podajemy tematykę oraz linki do konkretnych spotkań.
Wejście na spotkanie będzie czynne od godz. 11.30 – ilość miejsc ograniczona.
4 stycznia Lokomobila co to za maszyna?
(dzieci z klas 4-8, młodzież ze szkół średnich)
prowadzący dr inż. Artur Sitek, adiunkt
https://go.mywebinar.com/efvz-dcwv-svxz-dthr
5 stycznia Koń jaki jest każdy widzi. Kilka słów o utrzymywaniu, wykorzystaniu i pielęgnacji
(dla wszystkich miłośników koni)
prowadzący Mateusz Wojtuś, specjalista ds. edukacyjnego i rekreacyjnego użytkowania zwierząt
https://go.mywebinar.com/rmbt-jdcs-tdqc-erwp
7 stycznia Jak kiedyś wyglądały "sms-y"- „odkrytkowa” historia pewniej kartki
(dzieci od 6 roku życia)
prowadząca Agnieszka Floryszczak, kustoszka
https://go.mywebinar.com/fgzl-msbp-srlw-mrpb
8 stycznia Nadziewarka ręczna - co to jest i do czego służy?
(dzieci z klas 6-8, młodzież ze szkół średnich, miłośnicy kiełbas)
prowadzący Przemysław Tecław, adiunkt
https://go.mywebinar.com/rkhb-vlfg-rbks-qpkg
11 stycznia Konie, misie i… myszka miki – czyli świętowanie w Wielkopolsce
(dzieci od 5 roku życia)
prowadzący dr Arkadiusz Jełowicki, kustosz
https://go.mywebinar.com/rqzs-wtxv-vpbr-szvr

12 stycznia Skąd samoloty w muzeum rolnictwa? Słów kilka o szreniawskim "Kukuruźniku"
(dzieci z klas 4-8, młodzież ze szkół średnich)
prowadzący dr Mariusz Niestrawski, kustosz dyplomowany
https://go.mywebinar.com/ehgf-zvcj-ztfs-ngsw
13 stycznia Sztućce z kredensu historii, czyli jak dawniej jadano
(dzieci z klas 6-8, młodzież ze szkół średnich)
prowadząca Hanna Ignatowicz, kustoszka
https://go.mywebinar.com/hxke-nwbs-mzwr-wkqt
14 stycznia Przejażdżka z klasą
(dzieci od lat 7)
prowadząca Anna Barłóg-Mitmańska, kustoszka
https://go.mywebinar.com/bxgm-wgxh-flkn-wzfg
15 stycznia Małe historie żniwne – o kózkach i ściebaczkach
(dzieci z klas 4-8, młodzież ze szkół średnich)
prowadząca Dorota Matela, kustoszka
https://go.mywebinar.com/klrv-jfdv-vhcf-zspw
ZAPRASZAMY

