
 

 

Національний музей у Любліні запрошує до участі в акції «Зима в місті», під час якої будуть 

організовані майстер-класи для дітей та молоді, сімейні майстер-класи та відвідування 

виставки «Магія Стародавнього Єгипту». Разом ми здійснимо подорож по розпеченим піскам 

пустелі, стрімким водам Нілу та життєдайним долинам, щоб розвіяти зимову ауру та розгадати 

єгипетські таємниці. 

Майстер-класи для дітей та молоді 
 
Вартість: 10 злотих за особу 

 
Записи: Квитки на майстер-класи можна придбати на сайті www.bilety.mnwl.pl та в касі музею (кількість 
місць обмежена) 

 
Примітки:   

Всім майстер-класам передує відвідування виставки "Магія Стародавнього Єгипту". Тому, будь ласка, 
оберіть лише один майстер-клас. У майстер-класах можуть брати участь лише діти (без батьків або 
опікунів). 
 
Місце проведення заходу: Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9 (Zamek) 

 
Контакт: 

Dział Edukacji 
Tel. 81 537 96 15 
Kom. 693 677 602 
 

 
Єгипетський художній канон - майстер-класи для дітей та молоді 
 
Єгипетські фрески можна впізнати з першого погляду. Якими правилами керувався канон цього стародавнього 
мистецтва з берегів Нілу? У скількох решітках мала поміститися голова людини, а в скількох решітках - тулуб? 
Використовуючи сітку пропорцій і точні інструкції, ми будемо створювати власні картини з порошкоподібних 
мінералів. 

 
Дата: 16 та 23 січня 2023 року о год 10.00-12.00 

 
Вік/Кількість учасників: 10-15 років (максимальна кількість учасників - 18 осіб) 

 
 

Єгипетські амулети - майстер-класи для дітей та молоді 
 
Знайомлячись з єгипетською міфологією, ми дізнаємося, які божества та священні тварини ховали у вигляді 
амулетів і від чого вони захищали своїх власників. У Книзі мертвих ми будемо читати заклинання, пов'язані з 
ними, і, нарешті, ми зробимо власні амулети, особливо у формі скарабеїв! 

http://www.bilety.mnwl.pl/


 

 

Дата: 17 та 24 січня 2023 року о год 10.00-12.00 

 
Вік/Кількість учасників: 6-10 років (максимальна кількість учасників - 18 осіб) 

 

 
Рецепт мумії - майстер-класи для дітей та молоді 
 
Єгипетські саркофаги ховають мумії кількатисячолітньої давнини! Які кроки були зроблені, щоб тіла фараонів 
збереглися так довго? Скільки метрів бинтів було використано? Щоб це з'ясувати, ми пограємо в єгипетських 
бальзамувальників і створимо власні мумії. 

 
Дата: 18 та 25 січня 2023 року о год 10.00-12.00 

 
Вік/Кількість учасників: 8-12 років (максимальна кількість учасників - 18 осіб) 

 

Єгипетські ювелірні вироби - майстер-класи для дітей та молоді 
 
Розглядаючи єгипетські фрески, ми поговоримо про моду і канони краси, що діяли в цій стародавній цивілізації. 
Ми розкриємо секретні процедури для гладкого кольору обличчя і секрети фараонів, які носили фальшиві бороди 
і перуки! Разом ми виготовимо прикраси для голови та шиї - корону фараона або намисто єгипетської богині. 
 

Дата: 19 та 26 січня 2023 р. о 10.00-12.00 

 
Вік/Кількість учасників: 5-8 років (максимальна кількість учасників - 18 осіб) 

 
Священні знаки єгиптян - майстер-класи для дітей та молоді 
 
З моменту розшифровки єгипетських ієрогліфів минуло лише 200 років! Як і французький дослідник Жан-Франсуа 
Шампольйон, ми спробуємо розшифрувати значення різних символів. Потім ми підготуємо власний аркуш 
папірусу і напишемо листа, використовуючи ієрогліфи. 

 
Дата: 20 січня 2023 року, 10.00 - 12.00 

 
Вік/Кількість учасників: 9-14 років (максимальна кількість учасників - 18 осіб) 

 
Кольори Єгипту - майстер-класи для дітей та молоді 
 
Разом ми дізнаємося, як і з чого готували фарби та косметику в Стародавньому Єгипті. Під 
час майстер-класу ми зможемо відчути себе єгипетськими майстрами - власноруч приготуємо 
фарби з натуральних пігментів та розмалюємо ними фігурки Ушебті. 
 
Дата: 27 січня 2023 року, 10.00 - 12.00 

 
Вік/Кількість учасників: 8-12 років (максимальна кількість учасників - 18 осіб) 

 
Сімейне відвідування виставки «Магія Стародавнього Єгипту» 



 

 

Під час сімейної зустрічі ми розглянемо різні аспекти повсякденного життя стародавніх єгиптян. Ми також 
розглянемо їхні вірування та обряди, а також їхню вражаючу архітектуру та мистецтво. Одним словом, ми 
дізнаємося таємниці цивілізації, яка проіснувала кілька тисяч років. Нашими провідниками будуть скарабеї, які 
також безпечно проведуть нас потойбічним світом і дозволять повернутися у світ живих.   

 
Дата: З понеділка по п'ятницю під час зимових канікул, 13.00-14.00 

 
Вік/Кількість учасників: діти віком 5-10 років з батьками (максимальна кількість учасників: 20 осіб) 

 
Вартість: 10 злотих за особу 

 
Записи: Квитки можна придбати на сайті www.bilety.mnwl.pl та в касі музею (кількість місць обмежена) 

 
Місце проведення заходу: Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9 (Zamek) 

 
Контакт: 

Dział Edukacji 
Tel. 81 537 96 15 
Kom. 693 677 602 

 
 

Сімейні майстер-класи 
 
Вартість: 10 злотих за особу 

 
Записи: Квитки на майстер-клас можна придбати на сайті www.bilety.mnwl.pl та в касі музею (кількість 
місць обмежена) 

 
Місце проведення заходу: Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9 (Zamek) 

 
Контакт: 

Dział Edukacji 
Tel. 81 537 96 15 
Kom. 693 677 602 
 

Кольори Єгипту - майстер-класи для дітей та молоді 
 
Разом ми дізнаємося, як і з чого готували фарби та косметику в Стародавньому Єгипті. Під 
час майстер-класу ми зможемо відчути себе єгипетськими майстрами - власноруч 
приготуємо фарби з натуральних пігментів та розмалюємо ними фігурки Ушебті. 
 
Дата: 22 січня 2023 року, 11.00 - 13.00 

 
Вік/Кількість учасників: діти віком від чотирьох років з батьками або опікунами (максимальна 
кількість учасників - 18 осіб) 

 

 

http://www.bilety.mnwl.pl/
http://www.bilety.mnwl.pl/


 

 

Єгипетський художній канон – сімейні майстер-класи 
 
Єгипетські фрески можна впізнати з першого погляду. Якими правилами керувався канон 
цього стародавнього мистецтва з берегів Нілу? У скількох решітках мала поміститися голова 
людини, а в скількох решітках - тулуб? Використовуючи сітку пропорцій і точні інструкції, ми 
будемо створювати власні картини з порошкоподібних мінералів. 
 
Дата: 29 січня 2023 року, 11.00 - 13.00 

 
Вік/Кількість учасників: діти віком від чотирьох років з батьками або опікунами (максимальна 
кількість учасників - 18 осіб) 

 
 

 


