Oferta edukacyjna dla przedszkoli i szkół
marzec – czerwiec 2018
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
TERMINY
wtorek–piątek 10.15–16.30
sobota–niedziela 10.15–13.30
czas trwania: 75 minut
CENNIK
lekcje:
• 150 zł za grupę od 16 do 30 osób
• 100 zł za grupę do 15 osób
warsztaty:
• 200 zł za grupę od 16 do 30 osób
• 150 zł za grupę do 15 osób
Grupy od 16 do 30 osób dzielone są na dwie mniejsze, dla których zajęcia
prowadzone są równolegle, w tym samym czasie, przez dwóch edukatorów;
ze względu na konieczność podziału grup obecność dwóch opiekunów jest
obowiązkowa.
FORMULARZ REZERWACJI
By zarezerwować termin i zamówić lekcję muzealną lub warsztat artystyczny,
prosimy o wypełnienie formularza rezrewacji.
www.bilety.ossolineum.pl/grupowe.html
KONTAKT
Dział Edukacji
edukacja@ossolineum.pl
tel. 71 75 50 651 do 655
Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław
www.ossolineum.pl

Niezapomniane spotkania
lekcje muzealne i warsztaty na wystawie
Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia
Najnowsza wystawa czasowa w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich to wyjątkowa okazja do zapoznania się ze zbiorem malarstwa pochodzącym z przedwojennego Muzeum Lubomirskich. Wśród prac, na które szczególnie czekają miłośnicy sztuki, wymienić należy m.in. Portret Henryka Lubomirskiego jako Kupidyna
autorstwa Angeliki Kauffmann, płótno Józefa Brandta Modlitwa w stepie i Kwiaty
Leona Wyczółkowskiego.
W ramach wystawy zapraszamy szkoły na lekcje muzealne i warsztaty artystyczne, które dostępne są od 1 marca do 30 czerwca 2018 roku.

LEKCJE MUZEALNE
DZIECI PRZEDSZKOLNE OD 3 DO 6 LAT
Nie/wielkie obrazy. O malarstwie dla najmłodszych
Małe dzieci lubią patrzeć na obrazy, tak jak lubią oglądać obrazki w książce. A jeśli
jeszcze są to obrazy pędzla takich mistrzów jak Jan Matejko, Jacek Malczewski,
Leon Wyczółkowski, Julian Fałat… to dopiero jest ciekawie. I nieważne, że przedszkolaki nigdy o tych panach nie słyszały.
Podczas zajęć dzieci:
–– rozwiążą malarskie zadania i zagadki;
–– zagrają w malarską grę na wystawie;
–– poprzez zabawę oswoją się z przestrzenią galerii obrazów.
DZIECI I MŁODZIEŻ OD 7 DO 19 LAT
Nie/oczywiste historie. O dawnych portretach
Dawne portrety są z pozoru bardzo do siebie podobne, uwiecznione na nich postacie mają te same poważne miny i sztywne pozy. Kiedy jednak przyjrzymy się
im uważniej, dostrzeżemy ciekawe elementy strojów, dziwne fryzury, frapujące
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przedmioty… Kim byli sportretowani? Czym się zajmowali? Do czego służyły te
dziwne przedmioty? Zapraszamy do odkrywania malarskich tajemnic!
Podczas zajęć dzieci:
–– dowiedzą się, do czego służyły takie przedmioty jak buława, regiment, rogatywka,
kołczan, mufka czy wachlarz;
–– zabawią się w detektywów próbujących odgadnąć tożsamość sportretowanych;
–– będą ćwiczyły spostrzegawczość i umiejętność logicznego myślenia.
Nie/zwykła historia. Dzieje Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich
Początek XIX wieku, Lwów, czas zaborów. Z inicjatywy hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego powstaje Ossolineum. I tak zaczyna się nie-zwykła historia,
która ma dziś swoją kontynuację we Wrocławiu, w dawnym klasztorze Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą.
Podczas zajęć uczniowie:
–– zwiedzą gmach Ossolineum przy ulicy Szewskiej;
–– poznają fascynującą historię Muzeum Książąt Lubomirskich;
–– zobaczą niezwykłe obrazy, które przyjechały do Wrocławia ze Lwowa.
Nie/wiadome. Co mówi obraz?
Obrazy z dawnej kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich są bardzo różnorodne.
Są to portrety i martwe natury, pejzaże i sceny batalistyczne. Malowane przez wielkich mistrzów: Jana Matejkę, Marcella Bacciarellego, Juliusza Kossaka, Wojciecha
Kossaka, Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego i wielu innych.
Podczas zajęć uczniowie:
– – zobaczą niezwykłą wystawę obrazów: Muzeum Książąt Lubomirskich.
Nie/zapomniana historia;
–– nauczą się analizować i interpretować dzieło plastyczne;
–– stworzą notatkę graficzną, która będzie przydatna w powtórkach w szkole.

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
DZIECI OD 3 DO 10 LAT
Nie/malunek. Przepis na arcydzieło
Jaki jest idealny przepis na stworzenie zachwycającego dzieła? Szczypta talentu,
garść fantazji i kilogram cierpliwości. Przyda się też dodać coś wyjątkowego od
siebie! Zapraszamy najmłodszych do cudownego świata sztuki… pełnego kolorów, zarysowanego kredkami, ubrudzonego farbą. Na zajęciach, przy drewnianych sztalugach popracujemy w technice pasteli.
DZIECI I MŁODZIEŻ OD 7 DO 15 LAT
Nie/możliwe. Robimy pastele
Zastanawialiście się kiedyś, jak zrobić pastele? W jaki sposób wykonywali farby
dawni mistrzowie? Czy było to zajęcie niebezpieczne? Co znajdowało się w pracowni artysty? Podczas warsztatów uchylimy rąbka tajemnicy. Zapraszamy na
kolorowe warsztaty, podczas których każdy z uczestników wykona własnoręcznie farby lub pastele.
DZIECI I MŁODZIEŻ OD 10 DO 19 LAT
Nie/widzialne. Obraz czy fotografia?
Podczas warsztatów zaprosimy wszystkich ciekawskich do wnętrza camera
obscura, czyli ciemnego pomieszczenia, do którego poprzez mały otworek
wpada światło, a na przeciwległej ścianie rysuje się rzeczywisty obraz tego,
co znajduje się na zewnątrz. Brzmi zagadkowo i zawile? Wejdźcie z nami
do ciemnego pokoju, poznajcie zasady działania optycznej ciemni i stwórzcie realistyczny obraz wrocławskiej architektury.

