Nabídka Muzea Komenského v Přerově
(Horní náměstí 1/1, Přerov I – Město, 750 02)
v platnosti od 25. května 2020 do 31. 8. 2020

Obecné informace platné pro všechny programy:
Délka programu: 60 minut
Minimální počet účastníků: 10 osob
Kapacita programu: maximálně 20 osob
Cena programu: 40 Kč /osoba
Vhodné pro: rodiny s dětmi, dětské skupiny s doprovodem, příměstské tábory, skupiny
výletníků všech věkových kategorií
Nutno objednat termín alespoň týden před konáním programu.
V případě zájmu volejte na tel.: 581 250 531 (pokladna zámku) 725 337 426 (služební mobil)

SEZNAM PROGRAMŮ:
1.

Hurá za mamuty!

-

hravý program o nejstarší části lidských dějin pro všechny věkové kategorie
základní představení období pravěku (život lidí, lov zvířat, změny podnebí)
seznámení s kulturou lovců mamutů a archeologickou lokalitou Předmostí
práce se skutečnými archeologickými nálezy nebo jejich věrnými replikami
představení archeologie jako vědy a profese
odehrává se v expozici archeologie Přerovska

2.

Ze života hmyzu

-

vhodné i pro malé děti (cca od 4 let), ale zaujme i děti starší
hravý program o životě a hmyzu (skladba těla, jeho rozmnožování a vývoj)
představení nejznámějších hmyzích druhů, ale i ukázky vzácných exemplářů
příčiny a důsledky úbytku hmyzu ve volné přírodě
vysvětlení důležitosti ochrany hmyzu (přírody obecně)
práce s lupou, mikroskopem a další řadou pomůcek
odehrává se v expozici entomologie (rozsáhlá sbírka nejen motýlů)

3.

Zázraky neživé přírody NOVINKA!

-

ideální pro děti školou povinné, ale i dospělé milovníky neživé přírody
„živé“ setkání s prvky neživé přírody (voda, vzduch, teplo, světlo, horniny a minerály)
seznámení se zákonitostmi neživé přírody skrze názorné pokusy
představení situací, ve kterých se všichni setkáváme s neživou přírodou v každodenním životě
nezbytnost neživé přírody pro živé organismy (pro člověka)
odhalení rozmanitosti minerálů a hornin, jejich praktické využití
odehrává se v expozici mineralogie (sbírka minerálů a hornin)

4.

Lidové zvyky na Hané

-

vhodné i pro malé děti (cca od 4 let), ale zaujme všechny věkové kategorie
představení regionu Haná a jeho historie, ukázka součástí lidového kroje
seznámení s lokálními zvyky, tradicemi a řemesly
hravý program o životě na „dědině“ a provázanosti člověka s přírodou (střídání ročních období a
s tím spojených lidských činností)
odehrává se v expozici národopisu (sbírka hanáckého kroje a lidových řemesel)

5.

Když se rozeznějí zvony NOVINKA!

-

vhodné i pro malé děti (cca od 4 let), ale i všechny zvídavé milovníky řemesel a hudby
nevšední kombinace lektorované prohlídky a hudebně zaměřeného programu
poznávání světa všemi smysly (zejména sluch, hmat, zrak)
součástí programu jsou i hudebně-pohybové aktivity
představení zvonařské tradice a řemesla (dílna z Brodku u Přerova)
interaktivní seznámení se základními hudebními pojmy (zvuk, tón, rytmus)
odehrává se v expozici „Tajemství tónu zvonu“ ve věži přerovského zámku
(s možností vyhlídky do okolí)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Při náhlých změnách u již potvrzených objednávek budete vždy neprodleně kontaktováni pracovníky muzea.
Pro aktuální informace můžete sledovat webové stránky Muzea Komenského v Přerově:
http://www.prerovmuzeum.cz/zamek-prerov

