
Muzeum Narodowe w Lublinie zaprasza do uczestnictwa w akcji Zima w mieście, podczas której

będą organizowane warsztaty dla dzieci i młodzieży, warsztaty rodzinne oraz oprowadzania po

wystawie  Magia  Starożytnego  Egiptu.  Wspólnie  odbędziemy  podróż  przez  rozgrzane  piaski

pustyni, wezbrane wody Nilu oraz życiodajne doliny, by przełamać zimową aurę oraz rozwikłać

egipskie tajemnice. 

Warsztaty dla dzieci i młodzieży 

Koszt: 10 zł za osobę 

Zapisy: Bilety na warsztaty dostępne online na stronie www.bilety.mnwl.pl oraz w kasie muzealnej (liczba
miejsc ograniczona) 

Uwagi:  

Wszystkie warsztaty poprzedzone są zwiedzaniem wystawy Magia Starożytnego Egiptu. W związku z tym
prosimy o wybór wyłącznie jednych warsztatów. W warsztatach udział mogą wziąć wyłącznie dzieci (bez
rodziców i opiekunów). 

Miejsce wydarzenia: Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9 (Zamek) 

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

Egipski kanon sztuki – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Egipskie freski można rozpoznać na pierwszy rzut oka. Jakie zasady rządziły kanonem tej starożytnej sztuki znad
Nilu? W ilu  kratkach miała  zmieścić  się  ludzka głowa, a w ilu  tułów? Przy pomocy siatki  proporcji  i  dokładnych
instrukcji sporządzimy własne malowidła sproszkowanymi minerałami.

Termin: 16 i 23 stycznia 2023, godz. 10.00-12.00 

Wiek/Liczba uczestników: 10-15 lat (maksymalna liczba uczestników – 18 osób) 

Amulety egipskie – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Poznając mitologię egipską, dowiemy się, jakie bóstwa oraz święte zwierzęta ukryły się pod postacią amuletów i przed
czym strzegły ich posiadaczy. W Księdze Umarłych odczytamy związane z nimi zaklęcia, a na koniec wykonamy
własne amulety, zwłaszcza w kształcie skarabeuszy!

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


Termin: 17 i 24 stycznia 2023, godz. 10.00-12.00 

Wiek/Liczba uczestników: 6-10 lat (maksymalna liczba uczestników – 18 osób) 

Przepis na mumię – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Egipskie sarkofagi skrywają mumie sprzed kilku tysięcy lat! Jakie czynności trzeba było wykonać, by ciała faraonów
przetrwały tak długo? Ile metrów bandaży zużywano? Aby to sprawdzić, zabawimy się w egipskich balsamistów i
stworzymy własne mumie.

Termin: 18 i 25 stycznia 2023, godz. 10.00-12.00 

Wiek/Liczba uczestników: 8-12 lat (maksymalna liczba uczestników – 18 osób) 

Egipska biżuteria – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Przypatrując się egipskim freskom, porozmawiamy o modzie i  kanonach piękna funkcjonujących w tej  starożytnej
cywilizacji. Zdradzimy sekretne zabiegi na gładką cerę oraz tajemnice faraonów, którzy nosili sztuczne brody i peruki!
Wspólnie wykonamy ozdoby głowy i szyi – koronę faraona lub naszyjnik egipskiej boginki.

Termin: 19 i 26 stycznia 2023, godz. 10.00-12.00 

Wiek/Liczba uczestników: 5-8 lat (maksymalna liczba uczestników – 18 osób) 

Święte znaki Egipcjan – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Dopiero 200 lat minęło od odczytania egipskich hieroglifów! Jak francuski uczony Jean-Francois Champollion, tak i my
spróbujemy  odszyfrować  znaczenie  poszczególnych  znaków.  Następnie  przygotujemy  własny  arkusz  papirusu  i
napiszemy list przy użyciu hieroglifów.

Termin: 20 stycznia 2023, godz. 10.00-12.00 

Wiek/Liczba uczestników: 9-14 lat (maksymalna liczba uczestników – 18 osób) 

Barwy Egiptu – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Wspólnie odkryjemy jak i z czego przygotowywano farby i kosmetyki w Starożytnym Egipcie. Na
warsztatach będziemy mogli poczuć się jak egipscy rzemieślnicy – przygotujemy własne farby z
naturalnych pigmentów i ozdobimy nimi figurki Uszebti.

Termin: 27 stycznia 2023, godz. 10.00-12.00 

Wiek/Liczba uczestników: 8-12 lat (maksymalna liczba uczestników – 18 osób) 

Zwiedzanie rodzinne wystawy Magia Starożytnego Egiptu 



W  trakcie  rodzinnego  spotkania  weźmiemy  pod  lupę  różne  aspekty  życia  codziennego  starożytnych  Egipcjan.
Przyjrzymy się również ich wierzeniom i  rytuałom, a także imponującej architekturze i  sztuce.  Jednym słowem –
poznamy sekrety trwającej kilka tysięcy lat cywilizacji. Naszymi przewodnikami będą skarabeusze, które bezpiecznie
przeprowadzą nas także przez zaświaty i pozwolą wrócić do świata żywych.  

Termin: Od poniedziałku do piątku w trakcie trwania ferii zimowych, godz. 13.00-14.00

Wiek/Liczba uczestników: dzieci w wieku 5-10 lat z rodzicami (maksymalna liczba uczestników: 20 osób) 

Koszt: 10 zł za osobę 

Zapisy: Bilety na zwiedzanie dostępne online na stronie www.bilety.mnwl.pl oraz w kasie muzealnej (liczba
miejsc ograniczona) 

Miejsce wydarzenia: Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9 (Zamek) 

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

Warsztaty rodzinne 

Koszt: 10 zł za osobę 

Zapisy: Bilety na warsztaty dostępne online na stronie www.bilety.mnwl.pl oraz w kasie muzealnej (liczba
miejsc ograniczona) 

Miejsce wydarzenia: Muzeum Narodowe w Lublinie, ul. Zamkowa 9 (Zamek) 

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

Barwy Egiptu – warsztaty dla dzieci i młodzieży

Wspólnie odkryjemy jak i z czego przygotowywano farby i kosmetyki w Starożytnym Egipcie. Na
warsztatach będziemy mogli poczuć się jak egipscy rzemieślnicy – przygotujemy własne farby z
naturalnych pigmentów i ozdobimy nimi figurki Uszebti.

Termin: 22 stycznia 2023, godz. 11.00-13.00 

Wiek/Liczba uczestników: dzieci od lat czterech wraz z rodzicami lub opiekunami (maksymalna liczba
uczestników – 18 osób) 

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


Egipski kanon sztuki – warsztaty rodzinne

Egipskie freski można rozpoznać na pierwszy rzut oka. Jakie zasady rządziły kanonem tej starożytnej sztuki znad
Nilu? W ilu  kratkach miała  zmieścić  się  ludzka głowa, a w ilu  tułów? Przy pomocy siatki  proporcji  i  dokładnych
instrukcji sporządzimy własne malowidła sproszkowanymi minerałami.

Termin: 29 stycznia 2023, godz. 11.00-13.00 

Wiek/Liczba uczestników: dzieci od lat czterech wraz z rodzicami lub opiekunami (maksymalna liczba
uczestników – 18 osób) 


