Muzeum Bučovice
vás zve na program k výstavě
Ten dělá to a ten za tohle pro děti z MŠ a žáky I. stupně ZŠ
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Pojďte s námi do učení k mistrům řemesla. Zjistíte, co vyráběli ševci, hrnčíři, truhláři nebo kováři
a jaké nářadí k práci používali. Naučíte se poznat řemesla podle nástrojů a vyzkoušíte si svou
zručnost při zatloukání, předení na kolovrátku nebo sestavování dřevěné bedýnky. Po splnění všech
úkolů z pracovního sešitu a dokončení vybraného výrobku každý dostane diplom o úspěšném
složení učňovské zkoušky.
A přece se točí!
od 4. 4. do 29. 6. 2017
Povíme si, co všechno dovede vyrobit mistr truhlář a jaké nástroje k tomu
potřebuje. Sami si pak ověříte vaši šikovnost při výrobě dřevěné káči.

Světlo z vosku
od 4. 4. do 29. 6. 2017
Včelky jsou moc užitečné. Dávají nám sladký med do perníku, ale také voňavý
vosk. Nahlédnete do tajů perníkářského řemesla a nakonec si vyrobíte zdobenou
svíčku z pravého včelího vosku.

Namaluj si vajíčko
od 4. 4. do 12. 4. 2017
Proč na Velikonoce barvíme zrovna vejce? Povíme si o významu a symbolice
velikonočních vajec a poté si sami vajíčko nazdobíte. Barevným voskem
namalujete bílé vejce pro koledníky nebo jen tak pro radost.

Mamince z lásky
od 2. 5. do 12. 5. 2017
Maminky mají v květnu svátek. Překvapte tu svoji vlastnoručně vyrobeným
dárkem. Napřed si povíme o práci mistra hrnčíře a pak si ozdobíte keramická
srdíčka pro vaše maminky.

Program je vhodný pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ. Navazuje na vzdělávací oblast Dítě a svět RVP pro předškolní
vzdělávání a oblasti Člověk a společnost a Člověk a svět práce RVP pro základní vzdělávání.
Délka programu je cca 90 minut, dle náročnosti výrobku. Po domluvě lze nastavit délku programu individuálně.
Objednávat se můžete na tel. č. 702 013 811 nebo e-mailem na adrese vrana@muzeum-vyskovska.cz.
Při objednávce prosím uvádějte termín, počet dětí a Vámi vybraný výrobek.
Cena programu je 30 Kč (pedagogický doprovod zdarma).
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