
PRZEDSZKOLAKI W MUZEUM – Na różnych poziomach wyobraźni 

„Na różnych poziomach wyobraźni” to dwa warsztaty do wyboru dedykowane najmłodszym 

odbiorcom muzeum. Odniesienie się i zainspirowanie zarówno przestrzenią, jak i prezentowanymi  

w niej wystawami, wprowadzą dzieci w specyfikę miejsca i napotykanej w muzeum różnorodności. 

Spotkanie zakłada działania pobudzające do pracy wyobraźnię i kształtujące język myślenia 

oraz odczytywania. W ramach warsztatów przyjrzymy się bieżącym wystawom w oparciu o wybrane 

dzieła.   

 Warsztaty: „Malarz i jego warsztat”, „Obrazy z serca” 

Miejsce Samoobsługowe Muzeum, instalacja interaktywna „Obrazośnienie”, przestrzeń 
edukacyjna muzeum oraz przestrzeń ekspozycji w zależności od wybranego 
tematu 

Koszt  150 zł/grupa  
 

Ilość uczestników Maks. 25 dzieci + minimum 1 opiekun  

Czas trwania  60 minut  

Osoba prowadząca Natalia Gołubowska  

Odpowiednie dla 
dzieci w wieku  

4–6 lat 

Elementy zajęć - zwiedzanie wystawy z kartami edukacyjnymi 
- wizyta w Samoobsługowym Muzeum 
 

Godziny i terminy  
do wyboru  

poniedziałki od 10.00 do 15.00 
środy od 12.00 do 15.00 

 

Opis warsztatów:  

„MALARZ I JEGO WARSZTAT”  

Wejście na różne poziomy wyobraźni stanie się dla nas pretekstem do przyjrzenia się zarówno 

przestrzeni Muzeum jak i odwiedzanych wystaw. Swoją przygodę rozpoczniemy od poziomu 0. 

Wystawa Ignacy Czwartos. Malarz polski stanie się dla nas pretekstem do przyjrzenia się pracowni 

malarskiej – narzędziom i materiałom, które do pracy wykorzystuje malarz. 

Z przygotowanych elementów, na specjalnej planszy, utworzymy dla niego stanowisko pracy. Stanie 

się ono również obrazem, który zaprowadzi nas do krótkiej rozmowy wokół prezentowanych na 

wystawie prac malarskich. Druga część spotkania będzie miała miejsce w przestrzeni Muzeum 

Samoobsługowego. Wykorzystując instalację Obrazośnienie ułożymy obraz, tym razem na ścianie. 

Warsztaty podsumujemy zestawieniem obu aktywności, przyglądając się m.in. przestrzeni, podłożom 

działania, kolorystyce oraz trwałości aktu twórczego. 

Warsztaty realizowane są w oparciu o instalację interaktywną Obrazośnienie autorstwa Patrycji 

Mastej i Magdaleny Skowrońskiej.  



 

„OBRAZY Z SERCA”  

Wejście na różne poziomy wyobraźni stanie się dla nas pretekstem do przyjrzenia się zarówno 

przestrzeni Muzeum jak i odwiedzanych wystaw. Swoją przygodę rozpoczniemy od samej góry, 

a wchodząc na poziom 5 uczestnicy zapoznają się ze specyfiką miejsca. Powolny spacer zaprowadzi 

nas na wystawę Beata Stankiewicz-Szczerbik. Superpozycje, gdzie przyjrzymy się jednej z prac artystki. 

Zaciekawi nas serce i to, co w nim ukrywamy. Stworzymy kolaż, który następnie wykadrujemy 

przezroczystym, niczym szkło, obrazem serca. Po wykonanym ćwiczeniu cofniemy się, powracając na 

drugie piętro do przestrzeni Samoobsługowego Muzeum. Obrazy z serca rozrosną się  

i nieograniczone małym formatem przybiorą nową formę. 

Warsztaty realizowane są w oparciu o instalację interaktywną Obrazośnienie autorstwa Patrycji 

Mastej i Magdaleny Skowrońskiej. 

 

 

 

Kontakt: 

edukacja@muzeumwspolczesne.pl 

lub  

n.golubowska@muzeumwspolczesne.pl 

lub  

tel. 71 356 42 53 
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