Ferie w Lublinie
1.Bądź jak Leonardo da Vinci! Bądź twórczy 
warsztaty przygotowane dla dzieci z klas 5-6 SP
Kiedy: 18 luty (czwartek)
godz. 11.30, 14.30
22 luty (poniedziałek) godz. 14.30
23 luty (wtorek)
godz. 14.30
Czas trwania warsztatów: około 2 godziny.
Ilość dostępnych miejsc na każdą edycję: 20 osób.
Cena: 15 zł/osoba
Zapisy: do 12 lutego kontakt@edu-tour.pl
Zbiórka: Trybunał , Rynek 1, Stare Miasto
Na warsztatach dzieci dowiedzą się kim był najwybitniejszy człowiek renesansu: Leonardo da Vinci; co trzeba zrobić, jakie mieć
predyspozycje, aby być jak Leonardo. Znajdziemy MOCNE STRONY (uzdolnienia) każdego uczestnika warsztatów –
omawiane podczas spaceru wokół Rynku, poznając jego historię. Dowiemy się, kto może być malarzem, rzeźbiarzem,
architektem, wynalazcą. Rozpoznamy sgraffito, freski, mural, rzeźby i ozdoby na kamienicach.
Następnie udamy się do Piwnicy pod Fortuną. Podczas twórczych warsztatów dzieci wykorzystają wiedzę zdobytą na spacerze.
Dowiedzą się, jaka jest różnica między freskiem a polichromią, jakie były dawne techniki malarskie, jak powstają barwy, na czym
polega konserwacja dzieł na przykładzie renesansowych zabytków. Uczestnicy poznają rodzaje barwników, jakie zostały użyte do
wykonania polichromii w Piwnicy pod Fortuną, układając wspólnie
z prowadzącym domino o barwnikach. Ostania
część warsztatów to twórczość małych malarzy:
- interpretujemy napisy z zabytkowej piwnicy z freskami i malujemy własne ilustracje do nich;
- szkic, rysunek, projekt - bądź jak człowiek renesansu i podziel się z nami pomysłem na swój własny wynalazek.
Na koniec ferii wszystkie prace wezmą udział w konkursie o wspaniałe nagrody, przewidziana jest również wystawa prac
w Informacji Turystycznej.

2.Renesansowe Misie. XVI-wieczne dzieci - co robiły, w co bawiły się 
Warsztaty przygotowane dla dzieci z klas 3-4 SP
Kiedy: 16 luty (wtorek) godz. 11.30, 14.30
25 luty (czwartek) godz. 12.00
Czas trwania warsztatów: około 2 godziny.
Ilość dostępnych miejsc na każdą edycję: 30 osób.
Cena: 15 zł/osoba
Zapisy: do 12 lutego kontakt@edu-tour.pl
Zbiórka: Trybunał, Rynek 1, Stare Miasto
Warsztaty zaczną się w Piwnicy pod Fortuną, nowoczesnym multimedialnym muzeum. Podczas pierwszej zabawy odnajdują
ukryte w różnych miejscach ekspozycji nazwy i objaśnienia przedmiotów znajdujących się w muzeum. Następnie opowiadają
w co najczęściej bawią się, co robią, jak wygląda dzień współczesnego dziecka, próbując jednocześnie razem z prowadzącym
porównać go z dniem dziecka w renesansie. Będą rozmawiać o ubiorze, obyczajach i szkole oraz o jedzeniu w renesansie.
Następnie zadaniem dzieci będzie posegregowanie przygotowanych produktów, odpowiadając jednocześnie na pytanie czy dany
produkt mógł już istnieć w renesansie czy nie. Wszystkie dzieci uwielbiają się bawić. A zatem w kolejnej części warsztatów
rozmawiamy o zabawach w dawnych czasach. Dzieci mają udawać detektywa i przy pomocy lupy odnaleźć na obrazie (P.
Bruegla) jak najwięcej ukrytych zabaw dziecięcych.
Na koniec wychodzimy na Rynek i bawimy się w dawne zabawy. Na kamienicach wokół Rynku rozpoznajemy dawne stroje,
napisy, detale architektoniczne, zastanawiamy się, gdzie może być coś co jedzono w renesansie. Poznajmy legendy o Czarciej
Łapie (robimy odciski łapy), o Koguciku na Wieży Trynitarskiej oraz o magicznym Kamieniu Nieszczęścia, który dzieciom
przynosi powodzenie w szkole.
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3.O trybunalskim wymiarze sprawiedliwości - opowieści spod miecza i topora 
Warsztaty przygotowane dla gimnazjalistów
Kiedy: 17 luty (środa) godz. 14.30
24 luty (środa) godz. 12.30, 15.30
Czas trwania warsztatów: około 2 godziny.
Ilość dostępnych miejsc na każdą edycję: 30 osób.
Cena: 20 zł/osoba
Zapisy: do 12 lutego kontakt@edu-tour.pl
Zbiórka: Trybunał, Rynek 1, Stare Miasto
Spacer i warsztaty, który poprowadzi m.in. Lubelski Kat. Młodzież dowie się jaka była historia powstania Trybunału
Koronnego w Lublinie, jak wyglądały sądy trybunalskie, czym kat parał się po godzinach. Na kamieniu nieszczęścia Kat
opowie o swojej codziennej powinności (animacje).
Następnie w Piwnicy pod Fortuną - w piwnicy kata, gdzie znajdują się dawne narzędzia tortur - animatorki opowiedzą o
najciekawszych i najgłośniejszych procesach jakie rozpatrywał Trybunał Koronny.
Na podstawie przygotowanych materiałów uczestnicy będą mieli za zadanie zrelacjonować przebieg rozprawy (praca w
podgrupach - 3 procesy), ocenić skuteczność sądu i sprawiedliwość wyroku.
Następnie młodzież dowie się od Kata jakie miał obowiązki społeczne i prawe – będzie to w formie quizu i puzzli. Na koniec
Kat sprawdzi wiedzę prowadząc Show Sprawiedliwości (zabawa na zasadzie jeden z dziesięciu). Lider zwycięskiej drużyny
odbierze dyplom od Kata.

4.Jak zostać dobrym kibicem – zajęcia sportowe na ARENIE LUBLIN
Kiedy: 15 luty (poniedziałek) godz. 10.00 (dzieci 3-5 klasa SP)
15 luty (poniedziałek) godz. 13.00 (dzieci 3-5 klasa SP)
22 luty (poniedziałek) godz. 10.00 (gimnazjum)
Czas trwania warsztatów: około 2 godziny.
Ilość dostępnych miejsc na każdą edycję: 20 osób.
Cena: 20 zł/osoba
Zapisy: do 12 lutego kontakt@edu-tour.pl
Zbiórka: Stadion ARENA LUBLIN, ul. Stadionowa 1, wejście/brama dla VIP
Jak zostać dobrym kibicem swojej ulubionej drużyny i jak kibicować fair? O tym dzieci i młodzież dowiedzą się podczas
zwiedzania ARENY LUBLIN, uzbrojeni w barwy narodowe. Z przewodnikiem odkryjemy zakamarki stadionu, do których mało
kto ma dostęp. Zobaczymy trybuny, murawę, loże VIP, w tym lożę VIP Prezydenta miasta Lublina, a także szatnie
sportowców i stoły do masażu. Wejdziemy do Sali Konferencyjnej, gdzie zaimprowizujemy konferencję prasową z
piłkarzami. Młodsi uczestnicy obejrzą tu także bajkę.
Następnie w jednej z sal ARENY urządzimy mini zawody sportowe oraz quiz sportowy i malowanki dla najmłodszych.

5.WELCOME TO LUBLIN - spacer po mieście ze znakiem dziedzictwa europejskiego
zapraszamy wszystkich chętnych
Kiedy: 21 luty 2016, godz. 13.00-16.00
Zbiórka: Wejście przed Zamkiem, ul. Zamkowa 9, Lublin;
Cena: 25 zł/osoba
(bilet wstępu do Kaplicy Trójcy Świętej, bilet wstępu do Piwnicy pod Fortuna (sala Unii), usługa przewodnicka
Dostępne miejsca: 25 osób.
Lublin – to wspaniałe miasto na 7 wzgórzach, któremu poprzez bogatą historię, znaczenie w Unii Polsko-Litewskiej
i
dawną świetność okresu renesansu, nadano znak dziedzictwa europejskiego. Poznamy jego najcenniejsze zabytki oraz serce
Starego Miasta.
Trasa: Zamek Lubelski z Kaplicą Trójcy Świętej, Brama Grodzka, Plac po Farze, Klasztor i Skarbiec oo. Dominikanów, Piwnica
pod Fortuną, Rynek, Baszta Półokrągła i mural na Jezuickiej, Wieża Trynitarska, Archikatedra.
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