
Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi 

Oferta edukacyjna na wakacje 2022 r. 

ZAPISY: 

Od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 

Kamila Lutek-Urbaniak; Wioletta Bernat 

edukacja@muzeumtradycji.pl lub k.lutek@muzeumtradycji.pl 

tel: 42 620-05-70 

 Dokonaj rezerwacji minimum tydzień przed planowaną wizytą. 

 W przypadku rezerwacji mailowej, staje się ona ważna dopiero po mailu zwrotnym od pracownika muzeum, 

który ją potwierdzi. 

 Przy rezerwacji mailowej należy podać: imię i nazwisko; e-mail i numer telefonu do kontaktu; dane instytucji; 

ilość uczestników.  

 Zajęcia odbywają się dla jednej grupy (15 dzieci + opiekunowie). W muzeum mogą przebywać dwie grupy 

15-osobowe równolegle. Wtedy jedna z grup ma zajęcia w sali warsztatowej (pozycja 1 lub 2 z oferty), a druga 

grupa ma zajęcia w przestrzeni wystaw (pozycja 3 lub 4 z oferty). 

 Koszt zajęć 80 zł od grupy (nie ma dodatkowych kosztów za wstęp).  

Uwaga!!! Informujemy, iż w przypadku zmiany planów i rezygnacji z zarezerwowanego terminu 

prosimy przynajmniej 3 dni przed planowaną wizytą poinformować o tym Muzeum. Jeśli muzeum nie 

zostanie poinformowane z wyprzedzeniem o rezygnacji z rezerwacji, automatycznie zostanie 

wystawiona faktura za zajęcia, na których grupa nie stawiła się, mimo rezerwacji. 

 Zajęcia z oferty odbywają się o 10.00 lub 12.00 od wtorku do piątku. 

 Adres: ul. Gdańska 13. 

 

W ofercie do wyboru 4 propozycje: 

 

W sali warsztatowej: 

 

1.  Szkłem malowane, czyli szlakiem łódzkich witraży. Czas trwania ok. 75 minut. 

Przepiękne kompozycje z barwionego szkła, które możemy podziwiać w łódzkich kamienicach staną się dla 

nas inspiracją do stworzenia własnego witrażu. Zastosujemy jednak technikę bardziej przystępną dla młodych 

twórców – blok techniczny i bibuła, to materiały, z których w łatwy sposób wyczarujemy barwne dzieła sztuki. 

Wzorem dla naszych prac będą łódzkie witraże z przełomu XIX i XX wieku. Młodzi artyści poznają 

technologię wytwarzania oraz historię tych finezyjnych, szklanych obrazów i dowiedzą się, gdzie w Łodzi 

można je podziwiać. 
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2. Z wizytą u króla. Czas trwania: do 90 minut. 

Warsztaty „Z wizytą u króla” poprzez wykorzystanie elementów pedagogiki zabawy i metod aktywizujących 

przybliżają dzieciom zagadnienia z historii Polski oraz dawnej obyczajowości i kultury. Zajęciom towarzyszy 

ubieranka (wycinanka) i zadanie ruchowe, a na koniec każdy z uczestników własnoręcznie wykona koronę 

królewską z prawdziwego zdarzenia. 

 

W przestrzeni wystawowej: 

 

3. Historia a sztuka. Czas trwania: ok 75 minut. 

– czyli krótkie zwiedzanie wystawy czasowej Historia, Propaganda, Sztuka. Na skrzyżowaniu  + edukacyjna 

zabawa w drużynach z wykorzystaniem gry jenga + zabawa plastyczna w malarzy realistów (każdy z 

uczestników zajęć będzie miał za zadanie dorysować i pokolorować wybrane elementy niedokończonego 

szkicu jednego z obrazów prezentowanych na wystawie) 

 

4. Gra muzealna „Odszukaj Artefakt” – nowa wersja. Czas trwania: ok. 60 minut 

Uczestnicy spotkania będą mieli za zadanie odszukać w przestrzeni wystaw wybrane eksponaty. Na 

rozgrzewkę skupimy się na poszukiwaniu artefaktów z wystawy stałej Historia Więzienia przy Długiej 

(Gdańskiej) 13 w Łodzi w latach 1885-1953. W drugim etapie gry będzie trochę trudniej – do odnalezienia 

mix 12 wybranych przedmiotów z przestrzeni wszystkich trzech wystaw prezentowanych w Oddziale przy 

Gdańskiej. Nie zabraknie również opowieści pracownika muzeum o wybranych najciekawszych artefaktach 

umieszczonych w grze. 

 

 

 


