
Національний музей у Любліні  разом із   Музеєм східних земель колишньої Речі
Посполитої  запрошують до  участі  в  акції  «Літо  в  місті»,  під  час  якої  будуть
організовані  пізнавальні  заняття  і  майстер-класи  з  музейної  справи  для  дітей  та
підлітків. 

Назва заходу: Куточок малого дизайнера (6–12 років)

Чи відомо Тобі, що митець, який вважається попередником стилю ар-деко, створив 
проєкт своєї першої сукні у віці 5 років? У нас і Ти зможеш відчути себе модельєром 
і створити власний проєкт одягу! Джерелом натхнення для нас будуть дизайнерські 
проєкти 20–30-х років XX сторіччя та постать Тамари Лемпіцької.  

Термін / Тривалість / Дата і година події: 6 липня, 11.00–12.30 

Вартість: безкоштовно

Примітка: обов’язкова попередня реєстрація (ліміт: 20 учасників)

Контакт:  Освітній відділ Національного музею у Любліні,  тел.  (81)  537 96 15,  моб.
693 677 602 

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по 
п’ятницю від 09:00 до 15:00 год.

Кількість учасників обмежена.

______________________________________________________________________________

Назва заходу: Тривимірна поштівка з канікул (6–12 років)

Повернення  до  традиції  надсилання  поштівок  із  місця  літнього  відпочинку!
Перебування на курорті спонукало не одного відпочивальника поділитися краєвидами,
зеленню та свіжим повітрям із близькими людьми. Під час майстер-класу ви навчитеся
оформляти поштівки з гумором, а також власноручно оздоблювати їх у трьох вимірах.

Термін / Тривалість / Дата і година події: 12 липня і 9 серпня, 11.00–12.30 

Вартість: безкоштовно

Примітка: обов’язкова попередня реєстрація (ліміт: 20 учасників)

Контакт: Музей східних земель колишньої Речі Посполитої, тел. 81 537 96 29



Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по 
п’ятницю від 09:00 до 15:00 год.

Кількість учасників обмежена.

_________________________________________________________________________

Назва заходу: Абстрактна мозаїка (6–12 років)

Очима  митця-авангардиста  ми  придивимося  до  властивостей  всюдисущої  матерії,
з якої  складається  навколишній  світ.  Використовуючи  предмети  різної  фактури,
товщини і з різних матеріалів, ми створимо неповторні мозаїки нетипової форми на
оригінальні теми.

Термін / Тривалість / Дата і година події: 13 липня, 11.00–12.30 

Вартість: безкоштовно

Примітка: обов’язкова попередня реєстрація (ліміт: 20 учасників)

Контакт:  Освітній відділ Національного музею у Любліні,  тел.  (81)  537 96 15,  моб.
693 677 602 

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по 
п’ятницю від 09:00 до 15:00 год.

Кількість учасників обмежена.

_________________________________________________________________________

Назва заходу: Мода на здоров’я (6–12 років)

Курорти – це не тільки медицина і здоров’я, але й мода та стильний одяг. Ми створимо
дизайнерські  проєкти  одягу  відпочивальників  і  відпочивальниць,  використовуючи
вирізки  з  газет  та  інші  матеріали.  Кожен  із  Вас  зможе  дізнатися,  як  їх  носили
курортники в санаторіях.

Термін / Тривалість / Дата і година події: 19 липня, 11.00–12.30 

Вартість: безкоштовно

Примітка: обов’язкова попередня реєстрація (ліміт: 20 учасників)

Контакт: Музей східних земель колишньої Речі Посполитої, тел. 81 537 96 29

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по 
п’ятницю від 09:00 до 15:00 год.



Кількість учасників обмежена.

_________________________________________________________________________

Назва заходу: Скарби з глини (6–12 років)

Під  час  зустрічі  ми  відвідаємо  археологічну  виставку,  де  познайомимося
з найстарішими пам’ятками з колекції Музею. Особливу увагу звернемо на предмети,
зроблені  з глини і  познайомимося з технологією їх виготовлення.  Під час майстер-
класів учасники зліплять власні глиняні фігурки або невеликі посудини.

Термін / Тривалість / Дата і година події: 20 липня, 11.00–12.30 

Вартість: безкоштовно

Примітка: обов’язкова попередня реєстрація (ліміт: 20 учасників)

Контакт:  Освітній відділ Національного музею у Любліні,  тел.  (81)  537 96 15,  моб.
693 677 602 

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по 
п’ятницю від 09:00 до 15:00 год.

Кількість учасників обмежена.

_________________________________________________________________________

Назва заходу: Народна біжутерія (6–12 років)

Коралі коралового кольору були об’єктом жадань не однієї дівчини на виданні. Під час
занять  на  етнографічній  експозиції  ми  познайомимося  з  розмаїттям  святкового
народного вбрання на Люблінщині й супутньою біжутерією – коралями. Ми дізнаємося,
в яких обставинах їх вдягали, звідки їх брали, скільки вони коштували і що спільного
має  корова  з  коралями.  Під  час  майстер-класу  ми  самостійно  виготовимо
декоративний бісер і створимо неповторний разок коралів для себе або для близької
людини.

Термін / Тривалість / Дата і година події: 27 липня, 11.00–12.30 

Вартість: безкоштовно

Примітка: обов’язкова попередня реєстрація (ліміт: 20 учасників)

Контакт:  Освітній відділ Національного музею у Любліні,  тел.  (81)  537 96 15,  моб.
693 677 602  



Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по 
п’ятницю від 09:00 до 15:00 год.

Кількість учасників обмежена.

_________________________________________________________________________

Назва заходу: Кольорові й таємничі – малюємо емблеми (6–12 років)

З використанням представлених на виставці емблем ми спільно створимо кольорові
емблеми на органічному склі. У цьому нам допоможе шаблон із шматком пластикової
шибки та фарби, які нададуть йому кольору.

Термін / Тривалість / Дата і година події: 3 серпня, 11.00–12.30 

Вартість: безкоштовно

Примітка: обов’язкова попередня реєстрація (ліміт: 20 учасників)

Контакт:  Освітній відділ Національного музею у Любліні,  тел.  (81)  537 96 15,  моб.
693 677 602 

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по 
п’ятницю від 09:00 до 15:00 год.

Кількість учасників обмежена.

_________________________________________________________________________

Назва заходу: Залізниця на здоров’я (6–12 років)

Частіші поїздки до місць відпочинку стали можливими завдяки розвитку транспорту.
Особливо популярним видом транспорту була залізниця. У рамках майстер-класу ми
підготуємо  власні  моделі  потягів, якими  курортники  добиралися  на  заслужений
відпочинок.

Термін / Тривалість / Дата і година події: 26 липня, 11.00–12.30 

Вартість: безкоштовно

Примітка: обов’язкова попередня реєстрація (ліміт: 20 учасників)

Контакт: Музей східних земель колишньої Речі Посполитої, тел. 81 537 96 29

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по 
п’ятницю від 09:00 до 15:00 год.

Кількість учасників обмежена.



_________________________________________________________________________

Назва заходу: У здоровому тілі здоровий дух (6–12 років)

Як виглядає день на курорті? О котрій годині лунає сигнал пробудження,  які вправи
виконувалися у  рамках ранкової  гімнастики на лоні  природи? А може,  сніданок  на
терасі? Запрошуємо на майстер-класи, поєднані з руховою активністю, під час яких ми
в  скороченій  версії  проживемо  один  день  на  курорті, втілюючись  у  роль
відпочивальника!

Термін / Тривалість / Дата і година події: 2 серпня, 11.00–12.30 

Вартість: безкоштовно

Примітка: обов’язкова попередня реєстрація (ліміт: 20 учасників)

Контакт: Музей східних земель колишньої Речі Посполитої, тел. 81 537 96 29

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по 
п’ятницю від 09:00 до 15:00 год.

Кількість учасників обмежена.


