MUD

EDUKAČNÍ PROGRAMY
NABÍDKA PRO MŠ A ŽÁKY I. a II. stupně ZŠ
ŘÍJEN 2019 – LEDEN 2020
Edukační programy vhodné při první návštěvě muzea:

GOOD MUD* GOOD MOOD/PRO PŘEDŠKOLÁKY A 1. TŘÍDU

Program je uzpůsoben předškolákům a žákům 1. třídy ZŠ.
Edukační list/Good MUD* good mood pro předškoláky a 1. třídy – 20 Kč/kus.
Dopolední program od 9:00 do 12:00, bez svačiny – 20 Kč/osoba, doprovod zdarma.
Celodenní program od 9:00 do 14:00, se svačinou a pitím – zdarma, pouze přes Posázaví, o.p.s.
Mám kumbál plný kyblíků a košťat, ale nejsem Harry Potter. Kdo jsem? Se mnou si ruku nepodáš, mám
jí často špinavou od hlíny nebo barev. Víš, kdo bych mohl být? V tomto programu si hravou formou
vysvětlíme, jaké profese jsou k chodu muzea potřeba, k čemu galerie a muzea slouží nebo kde se
nachází umělecké dílo, když není na výstavě. V poslední části programu si společně v týmu umělců
vytvoříme vlastní zmenšenou galerii a originální výstavu.

GOOD MUD* GOOD MOOD/PRO 2. AŽ 5. TŘÍDU

Program je uzpůsoben žákům I. stupně, 2. až 5. třídy ZŠ.
Edukační list/Good MUD* good mood pro 2. až 5. třídu – 20 Kč/kus.
Dopolední program od 9:00 do 12:00, bez svačiny – 20 Kč/osoba, doprovod zdarma.
Celodenní program od 9:00 do 14:00, se svačinou a pitím – zdarma, pouze přes Posázaví, o.p.s.
Mám kumbál plný kyblíků a košťat, ale nejsem Harry Potter. Kdo jsem? Se mnou si ruku nepodáš, mám
jí často špinavou od hlíny nebo barev. Víš, kdo bych mohl být? Co dělá v muzeu kurátorka a k čemu
je správce sbírky? V tomto programu si hravou formou vysvětlíme, jaké profese jsou k chodu muzea
potřeba, k čemu galerie a muzea slouží nebo kde se nachází umělecké dílo, když není na výstavě.
V poslední části programu si společně v kurátorském týmu a týmu umělců vytvoříme vlastní
zmenšenou galerii a originální výstavu.

GOOD MUD* GOOD MOOD/PRO 2. STUPEŇ

Program je uzpůsoben žákům II. stupně ZŠ
Edukační list/Good MUD* good mood pro 2. stupeň – 20 Kč/kus .
Dopolední program od 9:00 do 12:00, bez svačiny – 20 Kč/osoba, doprovod zdarma .
Celodenní program od 9:00 do 14:00, se svačinou a pitím – zdarma, pouze přes Posázaví, o.p.s.
Co všechno se v muzeu děje a k čemu slouží? Kdo všechno stojí za zrealizováním jedné výstavy?
Co dělá v muzeu kurátorka a k čemu je správce sbírky? Jak se dostane dílo do muzea a kde je, když
není na výstavě? Tímto programem děti vtáhneme do samotného zákulisí muzea, dozví se, jaké
profese jsou potřeba pro chod instituce, k čemu muzeum vůbec slouží a o co vše se stará nebo čím
vším si musí dílo projít, než se dostane na výstavu. V poslední části programu se rozdělíme
do několika profesních skupin a budeme budovat zázemí pro vytvoření celého projektu vlastní
zmenšené galerie.

EDUKAČNÍ PROGRAMY K VÝSTAVNÍMU
PROJEKTU KRAJINOW
PROJDĚME SE KRAJINOW/PRO PŘEDŠKOLÁKY A 1. TŘÍDU

Program je uzpůsoben předškolákům a žákům 1. třídy ZŠ
Edukační list/Good MUD* good mood pro předškoláky a 1. třídy – 20 Kč/kus.
Dopolední program od 9:00 do 12:30, bez svačiny – 20 Kč/osoba, doprovod zdarma – program
zdarma pouze přes Posázaví, o.p.s.
Co si představíš pod slovem krajina? Zkus zavřít oči a vybavit si svůj nejoblíbenější výhled! Třeba
když se koukáš z okna u babičky a vidíš les, louku, hory a rybník nebo když sedíš
u okýnka v jedoucím autě nebo vlaku a nemůžeš rozeznat všechny obrysy a detaily. Výhled z oken
pokojíčku na ulici s jedoucími auty, i to je krajina, jen tvořená jiným věcmi – domy, mosty nebo ulicemi.
Každá krajina je jiná a vyvolává v každém z nás jiné pocity. Vyzdobme si společně květináč, ve kterém
si odneseme kus přírody do dětského pokojíčku.

PROJDĚME SE KRAJINOW/PRO 2. AŽ 5. TŘÍDU

Program je uzpůsoben žákům I. stupně, 2. až 5. třídy ZŠ
Edukační list/Good MUD* good mood pro 2. až 5. třídu – 20 Kč/kus
Dopolední program od 9:00 do 12:30, bez svačiny – 20 Kč/osoba, doprovod zdarma – program
zdarma pouze přes Posázaví, o.p.s.
Co si představíš pod slovem krajina? Zkus zavřít oči a vybavit si svůj nejoblíbenější výhled! Třeba
když se koukáš z okna u babičky a vidíš les, louku, hory a rybník. Nebo sedíš u okýnka
v jedoucím autě nebo vlaku a nemůžeš rozeznat všechny obrysy a detaily. Výhled z oken pokojíčku na
ulici s jedoucími auty, i to je krajina, jen tvořená jiným věcmi – domy, mosty nebo ulicemi. Každá
krajina je jiná a vyvolává v nás jiné pocity. Vyzdobme si společně květináč, ve kterém si odneseme kus
přírody do našich domovů.

PROJDĚME SE KRAJINOW/PRO 2. STUPEŇ

Program je uzpůsoben žákům II. stupně ZŠ.
Edukační list/Good MUD* good mood pro 2. stupeň – 20 Kč/kus.
Dopolední program od 9:00 do 12:30, bez svačiny – 20Kč/osoba, doprovod zdarma – program
zdarma pouze přes Posázaví, o.p.s.
Proměňuje se fenomén krajiny ve výtvarném díle? Nachází v krajině mladá generace odlišná témata
nebo se mění pouze vnější podoba? Jak si myslíme, že bude vypadat skutečná krajina za pár let?
Každá krajina je jiná a vyvolává v každém z nás jiné pocity. Pátrejme po odpovědích na tyto a mnohé
další otázky při procházce všemi výstavami muzea. Diskuzi na téma krajiny propojíme s výzdobou
květináče, ve kterém si odnesete kus přírody do svých domovů.

PROCHÁZKA PO MĚSTĚ/PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE

40 minut průvodcovského okruhu, 20 Kč/osoba, doprovod zdarma.
Možnost propojení s celodenním edukačním programem. Uvědomujeme si působivost míst, kterými
běžně procházíme? Jakou mají historii a jak dříve vypadala? Podíváme se na Karlov, na první osídlené
místo v Benešově, prozkoumáme židovský hřbitov a zazvoníme na srdce nejstaršího zvonu v České
republice!
Pro finanční úlevu programu prosím kontaktujte Posázaví, o.p.s. Bohunka Zemanová – 723 881 081
Návštěvu hlaste předem v muzeu na čísle 603 914 507 nebo drexlerova@mudbenesov.cz
Muzeum umění a designu Benešov, p. o.

