NOC MUZEÓW - ATRAKCJE DLA DZIECI
2019-05-06
W Noc Muzeów 2019 nie zabraknie atrakcji dla dzieci.

Szczególnie rekomendujemy:

W Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie o godz. 19.00 - stanowisko
historyczne firmy COBI – producenta polskich klocków, partnera Muzeum oraz warsztaty:
18.00 Czworonożni żołnierze (sala warsztatowa)*, 19.30 Zostań Asem Wywiadu* ,
21.15 W szeregach Armii Krajowej*, Pokój zagadek (poziom -1): 18.00,19.30,21.00,22.30
Wsypa*
*Na warsztaty obowiązuje rezerwacja miejsc, tel: 12 41 00 796 lub e-mail:
rezerwacja@muzeum-ak.pl

W Muzeum Krakowa o godz. 17.30 Flora i fauna krakowskich Plant. Spacer dla dzieci i rodziców.
Wiek uczestników: 5-10 lat. Miejsce zbiórki: Pałac Krzysztofory, parter, sala edukacyjna.
Obowiązuje rezerwacja miejsc w Centrum Obsługi Zwiedzających: info@mhk.pl. Limit: 40 osób.
Czas trwania: 60-75 minut
W Muzeum Podgórza o godz. 19.00 oprowadzanie dla dzieci (wiek: 6-10 lat) Podgórze! –
naturalnie! Specjalna ścieżka zwiedzania Podgórza zielonym szlakiem oznaczonym
na wystawie głównej. Limit: 15 dzieci. Pierwszeństwo dla osób z rezerwacją w Centrum
Obsługi Zwiedzających: info@mhk.pl

Warsztaty i zajęcia w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie:
18.30-19.15 Las w żarówce - zajęcia dla rodzin z dziećmi od 8 lat. Obowiązuje rezerwacja
miejsc*
19.30-20.15 Mini elektrownia - zajęcia dla rodzin z dziećmi od 10 lat. Obowiązuje rezerwacja
miejsc*
20.30-21.15 Naturalnie - zajęcia dla młodzieży i osób dorosłych. Obowiązuje rezerwacja miejsc*
19.00-22.00 Drukowane zakładki – zajęcia z Józefem Rakoczym, ostatnim drukarzem RP Zajęcia
bez rezerwacji miejsc, o udziale decyduje kolejność przybycia. W pracowni może przebywać
jednocześnie 8 osób

*Rezerwacja miejsc, tel: 12 428 66 00 wew. 11 lub e-mail: rezerwacja@mim.krakow.pl
W Ogrodzie Doświadczeń im. St. Lema:
18.00-19.00, 19.30-20.00 Wystrzałowa kometa – zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat. Limit:
15 osób. Obowiązuje rezerwacja miejsc*
18.00-22.00 Zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń, w tym ścieżki: Układ Słoneczny. Quiz na temat
Układu Słonecznego
18.15-20.15 Obserwacja przez teleskop Księżyca i plam na Słońcu. Prowadzenie:
przedstawiciele Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach
19.00-19.45 Czym jest a czym nie jest kometa? Prezentacja: Janusz Nicewicz z Młodzieżowego
Obserwatorium w Niepołomicach
20.00-20.45 Jak zrobić model komety? – zajęcia dla uczestników w wieku od 12 lat. Limit:
15 osób. Obowiązuje rezerwacja miejsc*

W Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie w godz. 19.00-22.00 warsztaty dla dzieci
i młodzieży (Szkoła Matematyki Alfa) i doświadczenia lotnicze przygotowane przez zespół
specjalistów z Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon

W Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w godz. 19.00–19.45, 20.00–20.45,
21.00–21.45, 22.00–22.45 warsztaty origami (liczba miejsc ograniczona)

W Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK od godz. 18.30 otwarte warsztaty z Żywą
Pracownią: „Zielono mi”. Uczestnicy wydarzenia będą mogli wykonać fragmenty naturalnej
tkaniny. Do pracy wykorzystane zostaną trawy, trzciny, zioła i wiklina pochodzące
z nadwiślańskich łąk. Uczestnicy wykonają także naturalne zdobienia, które będą mogli zabrać
ze sobą do domu.

W Centrum Szkła i Ceramiki w godz. 18.00-22.00 Game room – rodzinny warsztat gier
(możliwość dołączenia w dowolnym momencie). Specjalne gry memory, gry słów, puzzle,
gra w szklane kulki, kolorowanki dla małych i dużych, kółko i krzyżyk.
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