VLASTIVÌDNÉ MUZEUM A GALERIE
V ÈESKÉ LÍPÌ
vám v rámci výukových programù nabízí

MUZEUM PRO DÌTI
aneb Kufr plný pøekvapení

„Co vypráví kameny?“

„Kdo tu žil pøed námi?“

(Expozice geologie, mineralogie a paleontologie)

(Expozice Historie Èeskolipska do roku 1945)

Geologická minulost našeho kraje.
Vznik vesmíru (krátký film), vývoj planety Zemì.
Tvùrèí dílna:
Poznávání hornin,
sledování fyzikálních vlastností minerálù.
Odborné i hravé poznávání
vývoje našeho života.

Pojednání o dìjinách osídlení regionu
od pravìku až po souèasnost.
Tvùrèí dílna:
Výroba „rodokmenu“ = strom života.

Tento projekt je realizován s finanèní podporou Ministerstva kultury

Program je urèen
pro žáky I. a II. stupnì ZŠ,
studenty støedních škol,
zájmové skupiny, ...
V rámci tematicky zamìøených programù
nabízíme tvùrèí díly,
pracovní listy, studijní materiály,
didaktické pomùcky ap.

„Jak se potiskovaly látky“
(Expozice historie – etnografie)
Historie textilního tisku na Èeskolipsku,
ruèní potiskovací formy, kartounáøství.
Tvùrèí dílna:
Ruèní potisk ètverce látky s ozdobným lemováním
malými tiskaøskými formami s jemnou konturou.
Tiskaøské omalovánky.
(po dohodì lze tisknout na vlastní materiál,
napø. bavlnìné triko)

„Prázdninový deník – pohlednice z cest“
(Badatelna muzea – oddìlení starých tiskù)

Ukázky starých cestopisných knih,
iluminovaných rukopisù, druhy písma, iluminace.
Tvùrèí dílna:
Ruèní vazba knih, výroba vlastního prázdninového deníku,
psaní husím brkem.

„Pojïte s námi do hradù a zámkù“
(Historická expozice vlastivìdného muzea)

Šlechtické stavby na Èeskolipsku,
funkce hradù a zámkù v dìjinách i souèasnosti,
pøehled stavebních stylù
a života na hradech a zámcích.

www.muzeumcl.cz

„Kde se narodil Ježíšek?“
(Expozice historie – vazba na regionální sbírku betlémù)
Tradice a historie výroby betlémù,
ukázka restaurování betlémù ze sbírek muzea.
Tvùrèí dílna:
Výroba vlastního betlému z pøírodních materiálù.

„Žijí tady s námi“

„Pojïte zpátky èasem“

(Regionální pøírodovìdné expozice)

(Expozice archeologie

Ménì èi více oblíbené druhy zvíøat
– netopýøi, hadi, pavouci.
Procházka pøírodovìdnou expozicí s poznáváním
a urèováním našich druhù zvíøat,
ptákù, rostlin a hmyzu podle jejich zpùsobu života.
Tvùrèí dílna:
Hmatové, èichové a hravé poznávání naší pøírody.

a možnost návštìvy Archeologického muzea Šatlava v Èeské Lípì)

Putování do doby prvního osídlení na Èeskolipsku.
Tvùrèí dílna:
Práce s èasovou osou
– øazení pøedmìtù bìžného užívání (nádoby, šperky, ...)
do dané doby.

„Pojïte zpátky èasem“
(Vísecká rychta v Kravaøích - expozice lidového bydlení)
Prohlídka nejstaršího roubeného stavení v Èechách,
výukový program zamìøený na život ve starých chalupách.
Tvùrèí dílny:
Dìti si vyzkouší jak se mlelo obilí, praní v neckách na valše,
pìstování zemìdìlských plodin,
poznávání bylin a další èinnosti, patøící k životu na vsi.

„Život ve vzduchu,
na zemi a pod vodou“

Cílem programu je rozšíøit výuku pøedmìtu Volba povolání
pro žáky 7. a 8. tøíd s možností odborného
a praktického seznámení se s daným oborem

Jedná se o PØÍRODOVÌDNÉ PROFESE,
ODBORNÉ PROFESE A TRADIÈNÍ ØEMESLA:
Archeolog, Historik, Etnograf, Geolog,
Entomolog, Zoolog, Botanik, Mykolog,
Lesník, Strážce pøírody, Ekolog, Kartograf,
Preparátor, Restaurátor, Správce muzejních sbírek,
Knihovník, Knihaø, Výtvarník, Fotograf,
Vèelaø, Rybáø, Øezbáø, Skláø,
Umìlecký sklenáø, tvorba vitráží,
Kováø, umìlecký kováø

Kontakty
Lièaverová Veronika DiS.

(Pøírodovìdná expozice - Svìt hmyzu a pavoukovcù)

Putování za nejzajímavìjšími
motýly a brouky Èeskolipska.
Tvùrèí dílna:
Práce s vývojovými øadami (motýl, ...),
døevìné kostky, omalovánky.

Prezentace odborných profesí
a øemesel

muzejní pedagog a pracovník ekoporadny

„Tajemství kolovratu“

mob.:+420 774 825 089
e-mail: ekoporadna@muzeumcl.cz

(Vísecká rychta v Kravaøích - nejstarší roubené stavení v Èechách,
poboèka Vlastivìdného muzea a galerie v Èeské Lípì – expozice etnografie)

Ukázky z programù

Tradièní výroba odìvù,
seznámení se základy práce na kolovratu
tkalcovském stavu, pøadné rostliny, netradièní materiály.
Tvùrèí dílna:
Práce na tkalcovském stavu, pøíprava materiálu na tkaní,
plstìní a práce s vlnou.

viz. http://www.muzeumcl.cz/muzeum_pro_deti.html

Doplòkový výukový program - „Velké prádlo“
Výukový program ukazující staré techniky a zpùsoby praní,
žehlení a ukládání prádla.

Pracovištì geologie a paleontologie nabízí možnosti
skupinových komentovaných exkurzí v terénu, s odborným pracovníkem.

