
Muzeum Regionalne – oferta wakacyjna  

Podczas tegorocznych wakacji zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w specjalnych zajęciach. Tego 

lata „stawiamy” na przyrodę i najbliższe otoczenie i wychodzimy poza muzealne mury. Zajęcia są 

odpłatne, a ilość miejsc jest ograniczona.  

 

1. „Dziadkowe i nowe zabawy podwórkowe”. Ziemniak, krokiet – smacznie brzmi, prawda? Jednak 

te nazwy niewiele mają wspólnego z jedzeniem – to gry, które będziecie mieć okazję poznać podczas 

tegorocznych wakacji.  

Prowadzący: Michał Tokarek  

Termin: 3-12.07. 2019 r.  

 

2. „Tropiciele – na start!”. Miejska wariacja gry podchody. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie 

rywalizujące ze sobą grupy. Kto szybciej i poprawnie rozwiąże przygotowane łamigłówki i zagadki, - 

prędzej dotrze do mety! W tej grze nie będzie jednak przegranych, a wszystko to - w scenerii 

miejskiej zieleni. 

Prowadzący: Rafał Jędrzejczak, Cezary Bukowiec  

Termin: 4-5.07 i 8-12.07.2019 r.  

 

3. „Na historycznym szlaku”. Wakacje to również odpowiednia pora na lepsze poznanie przeszłości 

swojego miasta. Zapraszamy Was na spacerek po wybranych miejscach pamięci w Bełchatowie.  

Prowadzący: Marcin Uss  

Termin: 22 – 26.07 i 19-23.08. 21019 r.  

 

4. „Od-nowa. Daj szansę!”. Podczas warsztatów z przedmiotów z pozoru nieużytecznych powstaną 

zabawki w sam raz na wakacyjną porę – na łąkę, na plażę czy do lasu. Tu będzie się liczyć Wasza 

nieograniczona wyobraźnia i kreatywność!  

Prowadzące: Magdalena Marciniak-Darda, Krystyna Członka  

Termin: 4-5.07 i 8-12.07, 22 – 26.07.2019 r.  

 

5. „I Ty możesz zostać archeologiem!”. Odkrywanie tajemnic przeszłości to niezwykle intrygujące 

zajęcie. Podczas mini-wykopalisk wprowadzimy Was w tajemniczy i ciekawy świat pracy archeologa.  

Prowadzący: Cezary Bukowiec  

Termin: 19 – 21.08.2019 r.  

 



Zajęcia wakacyjne skierowane są do uczestników indywidualnych i grup zorganizowanych. Godziny 

zajęć: 9.00, 11.00. Czas trwania: do 60 min. Wiek: od 6 lat Maksymalna ilość uczestników w grupie: 

15; minimalna ilość: 5. Zajęcia płatne – 2,00 zł/osoba. Dzieci do lat 12 muszą być przyprowadzane i 

odbierane przez rodziców lub opiekunów, którzy mogą towarzyszyć dzieciom w czasie zajęć. Prosimy 

o zapisy z co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem – telefonicznie: 44 633 11 33 lub osobiście w 

sekretariacie Muzeum u osób prowadzących dane zajęcia. 


