Garść porad dla
rodzin odwiedzających MNK

Wybierasz się do Muzeum z dzieckiem – skorzystaj z naszych wskazówek.
Macie ochotę obejrzeć wystawy w Muzeum, ale nie wiecie, jak zorganizować wizytę,
by była ciekawa i wartościowa dla każdego członka rodziny? Zapraszamy do zapoznania
się z krótkim poradnikiem, dzięki któremu dobrze przygotujecie się do zwiedzania,
a Wasza wizyta będzie dobrą zabawą.
Przed wizytą w Muzeum
Wspólnie z dzieckiem zastanówcie się, co będziecie mogli zobaczyć
w Muzeum Narodowym.
Odwiedźcie stronę MNK oraz skorzystajcie z możliwości wirtualnego
zwiedzania MNK, by dowiedzieć się czegoś więcej o Muzeum i wystawie,
którą chcecie zobaczyć. Jeśli czas Wam na to pozwala, przygotujcie ścieżkę
zwiedzania – wybierzcie najciekawsze dla Was obiekty, tematy, artystów…
lub skorzystajcie z opracowanych przez nas rodzinnych ścieżek do
samodzielnego zwiedzania.

Przypomnijcie sobie zasady zachowania się w muzeum. Należy wyjaśnić
dziecku, że dzieła sztuki przechowywane są w specjalnych warunkach
i są wyjątkowo chronione. Dlatego nie dotykamy ich, na sale galeryjne nie
wchodzimy z jedzeniem i piciem, a kurtki zostawiamy w szatni. Pamiętajcie,
że w Muzeum można, a nawet trzeba rozmawiać!

Zarezerwujcie odpowiednią ilość czasu na zwiedzanie. Podczas jednej wizyty
nie musicie poznać wszystkich zbiorów Muzeum.

Weźcie ze sobą ołówki i szkicowniki – być może znajdziecie w Muzeum coś,
co Was zainspiruje i będziecie chcieli to zapamiętać, robiąc notatki lub rysując.
Koniecznie sprawdźcie program edukacyjny dla dzieci i rodzin. Może w czasie,
który zaplanowaliście na wizytę, dzieje się coś dla Was ciekawego.

W Muzeum
Tak jak przed intensywnym treningiem rozgrzewamy mięśnie,
by przygotować je do wysiłku, tak przed wejściem do muzeum warto
zadbać o swoje zmysły.
Przygotujcie oczy do patrzenia, mrugając nimi szybko 5 razy, nakręćcie
uszy do słuchania, przekręcając je 1 raz do przodu i 3 razy do tyłu,
delikatnie pomasujcie nosy ruchem okrężnym w prawo, abyście lepiej
czuli zapachy. Poruszcie też swoją wyobraźnią – pokręćcie głową
w prawo i w lewo, w górę i w dół. Jesteście gotowi.

Nie trzeba być ekspertem, aby mówić o sztuce. Dlatego podczas
zwiedzania rozmawiajcie, dzielcie się wrażeniami i dobrze się bawcie.
Patrzcie na dzieła sztuki z różnych perspektyw: usiądźcie razem
na podłodze i spójrzcie na nie z dołu lub odejdźcie parę kroków,
by spojrzeć jak wygląda z oddali. Czasami, gdy spojrzymy na coś z
dystansu dostrzegamy niewidziane dotychczas szczegóły i odkrywamy
nowe sensy.
Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do obrazów i stajecie się ich częścią.
W którym miejscu się ustawicie? Co będziecie robić? Jakie czujecie
zapachy? Co słyszycie?
Spójrzcie na wybrane dzieło sztuki, jakby było kadrem filmowym,
zatrzymanym tylko na chwilę. Zastanówcie się, co mogło wydarzyć
się przedtem i co stanie się za chwilę.
Stwórzcie żywą rzeźbę, przyjmując pozycje, gesty i mimikę postaci z obrazu.
Spróbujcie nadać nowe tytuły obrazom i rzeźbom.
Szkicujcie! Najśmieszniejsze miny z obrazów, najdziwniejsze przedmioty,
najpiękniejsze stroje, najgroźniejsze uzbrojenie…
Jeśli macie jeszcze czas, zajrzyjcie do szczególnych muzealnych miejsc:
wejdźcie na taras w Sukiennicach i zobaczcie, jak wygląda Rynek Główny
z góry, sprawdźcie, jakie rośliny rosną w ogrodzie przy Domu Józefa
Mehoffera, wejdźcie na wewnętrzny dziedziniec Kamienicy Szołayskich
i upewnijcie się, że mieszka na nim echo...

W Domu Jana Matejki skorzystajcie z pakietu Razem w podróży, w którym
znajdziecie materiały plastyczne oraz przewodnik z zadaniami (do pobrania
w kasie Oddziału).

Po wizycie w Muzeum

Opracujcie własny ranking muzealnych dzieł sztuki. Które było
najśmieszniejsze, a które najdziwniejsze? Które jest dla Was
najważniejsze? Które chętnie powiesilibyście w swoim pokoju?
Jeśli chcecie, podzielcie się swoim rankingiem z nami. Jesteśmy
bardzo ciekawi Waszych wrażeń z wizyty w Muzeum.
Stwórzcie dzieło sztuki zainspirowane zbiorami MNK. Zróbcie mu
zdjęcie i wyślijcie do nas.
Spodobało Wam się w Muzeum i chcielibyście poznać je jeszcze
lepiej? Możecie to zrobić, biorąc udział w specjalnie przygotowanych
dla Was zajęciach. Koniecznie przeczytajcie regulamin warsztatów
dla dzieci i rodzin:
http://media.mnk.pl/images/upload/pliki/pliki_edukacja/REGULAMIN_
warsztatow_dla_dzieci_i_rodzin.pdf

Jeżeli chcecie otrzymywać drogą mailową aktualne informacje o warsztatach
dla dzieci i rodzin organizowanych przez Dział Edukacji Muzeum Narodowego
w Krakowie, prześlijcie zgłoszenia na adres: edukacja.dzieci@mnk.pl.

