Katowice 1-5 lipca 2021

Ojce i Dziatki – Festiwal Dostępny
dla każdego dziecka
Program wydarzeń w Katowicach
Czwartek, 1 lipca 2021
Ogród społeczny Muzeum
warsztatu elektryków)

Śląskiego

(obok

Poczuj miętę! – warsztaty sensoryczne dla dzieci wraz z
opiekunami w ogrodzie Muzeum Śląskiego
Godzina: 10:00–11:00
Wiek: 6+
Miejsce zbiórki: kasy przy holu centralnym Muzeum Śląskiego
Prowadzenie: Justyna Pietroczuk

Młodzi ogrodnicy!
Czy mięta może rosnąć tylko w ogrodzie? Jaki kolor mają liście szałwii? Jak pachnie melisa?
I które zioła możemy dodać do orzeźwiającej lemoniady?
Zapraszam Was na spotkanie w muzealnym ogrodzie. Wśród rabatek wspólnie poszukamy
odpowiedzi na powyższe pytania… one z pewnością kryją się gdzieś się tutaj. Zatem
wytężcie wzrok, wytężcie słuch i sprawdźcie, jak wiele można się dowiedzieć za pomocą
węchu.
Do zobaczenia w Muzeum Śląskim!

Drodzy rodzice, dziadkowie, opiekunowie!
Zapraszam wszystkich uczestników spotkania do ogrodu społecznego Muzeum Śląskiego,
gdzie porozmawiamy o uprawie roślin i poprzez pobudzającą różne zmysły zabawę

nauczymy się rozpoznawać niektóre z nich. W drugiej części spotkania wykonamy eko
donice i posadzimy w nich wybrane zioła. W sam raz do lemoniady.

Wydarzenie w ramach festiwalu “Ojce i dziatki festiwal dostępny dla każdego
dziecka”. Zapotrzebowanie na asystentów ON i tłumacza PJM należy zgłaszać w
formularzu rejestracyjnym minimum 7 dni przed wydarzeniem. W wypadku dzieci
ze specjalnymi potrzebami prosimy o kontakt w celu dobrania odpowiednich
warsztatów.
Rezerwacja pod mailem rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl.

Ślady – warsztaty ruchowo-plastyczne dla dzieci wysoko
wrażliwych z Dagmarą Stanosz
Godzina: 14:00–16:00
Wiek: 6-12 lat
Miejsce zbiórki: kasy przy holu centralnym Muzeum Śląskiego
Miejsce zajęć: teren zewnętrzny Muzeum Śląskiego oraz sala edukacyjna C na poziomie -3

Drodzy odkrywcy ciekawych historii!
Jak zbudowane jest źdźbło trawy śmiałka, kostrzewy lub łodyga kocimiętki? To wspaniałe
rośliny. Czy potrafisz poruszać się tak jak one, kiedy wieje wiatr? Czy można ten ruch
narysować? Jaki powstałby z tego obraz? Podczas warsztatów wspólnie stworzymy obraz
inspirowany przyrodą, ruchem i sztuką współczesną.

Drodzy rodzice, dziadkowie, opiekunowie!
Wspólnie będziemy tropić kształty, wzory, punkty i linie w przestrzeni przyrodniczej Muzeum
Śląskiego, by przełożyć je później na stworzony w ruchu obraz. Warsztaty inspirowane są
metodą ruchu rozwijającego Weroniki Scherborne oraz sztuką współczesną. Potrzebne
będzie wygodne ubranie.

Wydarzenie w ramach festiwalu “Ojce i dziatki festiwal dostępny dla każdego
dziecka”. Zapotrzebowanie na asystentów ON i tłumacza PJM należy zgłaszać w
formularzu rejestracyjnym minimum 7 dni przed wydarzeniem. W wypadku dzieci
ze specjalnymi potrzebami prosimy o kontakt w celu dobrania odpowiednich
warsztatów.
Rezerwacja pod mailem rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl

Muzeum Śląskie. Sklepik muzealny
Ostry dyżur literacki
Godzina: 16:00-18:00
Wiek: 5+

Drodzy rodzice, dziadkowie!
Po raz pierwszy eksperci Ostrego Dyżuru Literackiego spotkają się z dziećmi ze
szczególnymi potrzebami. Tłumacz PJM będzie towarzyszył akcji przez cały czas jej
trwania, by umożliwić kontakt dzieci niesłyszącym z festiwalowymi lekarzami, którzy
po krótkim wywiadzie, zapisują na receptach książki. Dla osób niewidomych
natomiast eksperci przygotowani są na rekomendacje audiobooków. Jeśli wydaje
Wam się czasem, że dzieci mają uczulenie na lektury szkolne albo w ogóle na
książki, nie mogą skoncentrować się na słuchanej fabule albo trudno im dotrzeć do
tych, pasujących do zainteresowań, warto odwiedzić Ostry Dyżur Literacki.

Młody poszukiwaczu przygód!
Czy zdarza się, że przy lekturach szkolnych wszystko cię swędzi, oczy same się
zamykają i podejrzewasz, że masz uczulenie na nudne historie? Jeśli tak, przyjdź i
odbierz receptę literacką na fantastyczne książki lub audiobooki.
Wydarzenie w ramach festiwalu “Ojce i dziatki festiwal dostępny dla każdego
dziecka”. Zapotrzebowanie na asystentów ON i tłumacza PJM należy zgłaszać w
formularzu rejestracyjnym minimum 7 dni przed wydarzeniem. W wypadku dzieci
ze specjalnymi potrzebami prosimy o kontakt w celu dobrania odpowiednich
warsztatów.
Rezerwacja pod mailem rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl.

Sobota, 3 lipca 2021
Ule na terenie Muzeum Śląskiego
Tajemnice pszczelego ula – warsztaty pszczelarskie dla
dzieci wraz z opiekunami
Godzina: 11:00–12:00
Wiek: 6–12 lat
Miejsce zbiórki: kasy przy holu centralnym Muzeum Śląskiego
Prowadzenie: Łukasz Przybył

Miły adepcie pszczelarstwa!
Czy wiesz, jak pachnie ul? Czy pszczoły widzą kolory? I czy lubią jeść to co słodkie? W
trakcie naszego spotkania zajrzysz do ula, by poznać bliżej życie pszczół. Poznasz pszczelą
królową i dowiesz się, jak powstaje miód. Podczas warsztatów będziemy wspólnie
zapoznawać się z książką Piotra Sochy pt” Pszczoły”.

Drodzy rodzice, dziadkowie, opiekunowie!
W ramach zajęć można zajrzeć do ula i poznać proces powstawania miodu. Uczestnicy
mogą zobaczyć, jak wygląda pszczela królowa i dowiedzieć się, dlaczego tak ważne jest
zapylanie roślin. Zapewniamy stroje pszczelarskie, przeszkolenie oraz materiały edukacyjne.
Wydarzenie w ramach festiwalu “Ojce i dziatki festiwal dostępny dla każdego
dziecka”. Zapotrzebowanie na asystentów ON i tłumacza PJM należy zgłaszać w
formularzu rejestracyjnym minimum 7 dni przed wydarzeniem. W wypadku dzieci ze
specjalnymi potrzebami prosimy o kontakt w celu dobrania odpowiednich warsztatów.
UWAGA! Informacje dla opiekunów i organizatorów
Warsztaty odbywają się przy ulach, w pasiece położonej na terenie Muzeum Śląskiego w
Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1.
Zajęcia odbywają się przy otwartych ulach, a dzieci uczestniczą w typowych pracach
pszczelarskich z udziałem żywych owadów (tj. pszczół). Organizator zapewnia stroje
ochronne oraz przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa.
W związku ze specyfiką warsztatów, które polegają na pracach pszczelarskich, uprasza się
opiekunów o pouczenie dzieci o właściwym i odpowiedzialnym zachowaniu w trakcie zajęć.
W szczególności niedopuszczalne jest sprzeczanie się z rówieśnikami, wyrywanie narzędzi,
samowolne wkładać rąk do uli oraz dręczenie i zabijanie owadów. Zajęcia opierają się na

pracy z żywymi stworzeniami, stąd prosimy o uczulenie dzieci, aby zachowywały się w
sposób spokojny, niegwałtowny i delikatny.

Sprawy organizacyjne:
Prosimy o przyniesienie własnych bluz z długim rękawem i długich spodni.
Przed warsztatami prosimy o wypełnienie oświadczeń dostępnych na dole strony. Należy je
pobrać ze strony muzeum, wypełnić i oddać w kasie w holu centralnym na 10 minut przed
warsztatami.
UWAGA! Osoby bez wypełnionych oświadczeń o uczuleniu (w wypadku osób
niepełnoletnich oświadczeń i zgód rodziców) nie będą mogły uczestniczyć w
warsztatach.

Link do dokumentów:
https://muzeumslaskie.pl/pl/oferta-edu/tajemnice-pszczelego-ula-warsztaty-dla-rodzin-dziec
mi-wieku-6-12/
Rezerwacja pod mailem rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl.

Plac Fajrant (przy budynku łaźni)
Co bzyczy? Warsztat artystyczny z Marianną Oklejak
Godzina: 12:30-13:30
Wiek: 7+
miejsce zbiórki: kasy przy holu centralnym Muzeum Śląskiego

Drodzy rodzice, dziadkowie!
Spotkania z ilustratorami to nie tylko inspiracja do ekspresji twórczej najmłodszych, ale także
budowanie więzi emocjonalnej dziecka z książką. Nie są przeznaczone wyłącznie dla
uzdolnionych plastycznie dzieci.
Zajęcia są przede wszystkim dobrą zabawą, w trakcie której dzieci ćwiczą motorykę małą,
koncentrację i ekspresję emocji.

Młody artysto!
Czy lubisz biegać po łące, chować się wśród traw i słuchać bzyczenia owadów? Zrób własne
owady, ogromne, fantazyjne z nikomu niepotrzebnych materiałów. Może urządzisz zawody
trzmieli?

Wydarzenie w ramach festiwalu “Ojce i dziatki festiwal dostępny dla każdego
dziecka”. Zapotrzebowanie na asystentów ON i tłumacza PJM należy zgłaszać w
formularzu rejestracyjnym minimum 7 dni przed wydarzeniem. W wypadku dzieci ze
specjalnymi potrzebami prosimy o kontakt w celu dobrania odpowiednich warsztatów.
Rezerwacja pod mailem rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl.

Poniedziałek, 5 lipca 2021
Bajka Pana Kleksa
Zwiedzanie Bajki Pana Kleksa z tłumaczem PJM I grupa
Godzina: 10:00-12:30
Wiek: 7+

Drodzy rodzice, dziadkowie!
Odłóżmy smartfony, wyłączmy komputery i telewizory. Zabierzmy dzieci w sentymentalną
podróż do ulubionej bajki naszego dzieciństwa, w której razem spędzimy czas ucząc się
poprzez zabawę. Zamiast tradycyjnych metod kształcenia, dostarczamy dzieciom i rodzicom
możliwości twórczego eksperymentowania. W naszej Bajce to rodzice mają być bohaterami
swoich dzieci.

Młody Adepcie Akademii!
Zapraszamy Cię do niezwykłego miejsca pełnego łamigłówek, eksperymentów i zagadek. Do
Bajki Pana Kleksa. Nie będziesz tam uczył ani tabliczki mnożenia, ani gramatyki, ani
kaligrafii, ani tych wszystkich nauk, które są zazwyczaj wykładane w szkołach ale dowiesz
się bardzo wielu fascynujących rzeczy. Pan Kleks po prostu pootwiera nam głowy i naleję do
nich oleju. Brzmi odrobinę niezwykle? Zapewniamy, że czeka nas niezwykła przygoda.
Rezerwacja pod mailem rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl.

Na wszystkie wydarzenia festiwalowe obowiązują zapisy. Zgłoszenia można wysyłać
od 15 czerwca 2021 na adres mailowy:
rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

