TORUŃSKI INFORMATOR
DLA DUŻYCH RODZIN
1 – 14 sierpnia 2022
KONCERTY
14.08 (niedziela)
W ROLI GŁÓWNEJ MANDOLINA | PALCEM PO PARTYTURZE
Sala Kameralna CKK Jordanki, godz. 15:00 i 17:00, wstęp: 20 zł - dziecko, 30 zł - dorosły
Koncert odbędzie się w ramach projektu "Palcem po partyturze"
Koncert o godz. 15:00 skierowany do dzieci w wieku 0 - 6 lat
Koncert o godz. 17:00 skierowany do dzieci w wieku 7 - 11 lat
Lubicie muzykę filmową? My też! I już nie możemy się sierpniowego wydarzenia w ramach projektu!
Znakomity zespół – Orkiestra mandolinowa „Campanella”, który przywiezie ze sobą rzadko spotykane
instrumenty – tytułowe mandoliny, dzwonki oraz banjo, wykona szlagiery muzyki filmowej, klasycznej
i popularnej. Obowiązkowe nucenie pod nosem, energiczne pocieranie rąk i trzeźwy umysł – wszak
koncert będzie miał formę quizu, do udziału w którym gorąco, jak na sierpień przystało, zachęcamy!
Wystąpi:
Orkiestra mandolinowa "Campanella"

WARSZTATY
sierpień
Letnie spotkania z archeologią
Dział Archeologii Muzeum Okręgowe w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 20a, g. 11.00
Muzeum Okręgowego w Toruniu zaprasza do udziału w piątkowych „Letnich spotkaniach z
archeologią” (lipiec-sierpień).
Od najdawniejszych czasów wizerunki postaci i twarzy ludzkich pełniły ważne funkcje, często o
charakterze magicznym. Zajęcia rozpoczną się krótkim wprowadzeniem podczas którego uczestnicy

będą mieli okazję zapoznać się z pochodzącymi z poszczególnych okresów archeologicznych
najważniejszymi zabytkami antropomorficznymi, takimi jak: figurki ludzkie z epoki neolitu lub epoki
brązu wykonane z kości, gliny, kamienia, bursztynu; kanopy egipskie i etruskie oraz urny twarzowe z
wczesnej epoki żelaza; naczynia metalowe; mozaiki; monety; paciorki twarzowe z okresu wpływów
rzymski; średniowieczne bóstwa; postaci ludzkie z rzeźb, płaskorzeźb, a nawet figurki szachowe itp.
Następnie w trakcie warsztatów, wykorzystując uzyskane informacje oraz zdjęcia i rysunki
konkretnych zabytków, proponujemy stworzenie glinianych naczyń, gemm z „tajemniczymi
obliczami” oraz innych przedmiotów z gliny, modeliny, uzupełnione o ozdoby takie jak paciorki,
zawieszki, wisiory itp. Każdy wykonany przedmiot będzie można zabrać ze sobą.
Harmonogram zajęć:
05.08.2022 – Tajemnicze oblicza – epoki brązu i żelaza
12.08.2022 – Tajemnicze oblicza – czas Celtów i Rzymian
19.08.2022 – Tajemnicze oblicza – okres średniowiecza
26.08.2022 – Tajemnicze oblicza – epoki brązu i żelaza
Ilość miejsc na każde zajęcia jest ograniczona do 10 osób, dlatego prosimy o wcześniejsze zgłoszenie
uczestnictwa w Dziale Archeologii Muzeum (od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-15:00), tel. 56
660 56 56 i 56 660 56 59 lub internetowo na adres: da@muzeum.torun.pl.
Opłata za udział w zajęciach: bilet edukacyjny – 14 zł (bilet do kupienia online na stronie https://bilety.muzeum.torun.pl/rezerwacja/termin.html?idl=10 [wybierając konkretną datę] lub w
kasach muzeum).

sierpień
ZIELONE WAKACJE - Zajęcia edukacyjne dla osób indywidualnych i rodzin
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Muzeum Okręgowe w Toruniu zaprasza dzieci i młodzież spędzających wakacje w Toruniu do wzięcia
udziału w przygotowanych na lipiec i sierpień zajęciach w ramach ZIELONYCH WAKACJI. Nasza oferta,
skierowana zarówno do gości indywidualnych i rodzin, jak i grup zorganizowanych, składa się z trzech
elementów: "Letnich półkolonii w muzeum", "Zajęć edukacyjnych dla osób indywidualnych i rodzin"
oraz "Letnich spotkań z archeologią".
"Zajęcia edukacyjna dla osób indywidualnych i rodzin" to propozycja działań edukacyjnych
realizowanych przy wystawach stałych i czasowych w grupach do 15 osób. Podczas zajęć podejmiemy
tematykę m.in.: życia w królewskim mieście i handlu w dawnych czasach, ale również dalekich
podróży do Afryki, Chin i Japonii.
Szczegółowy harmonogram:
W wybrane wtorki lipca i sierpnia 2022, godz. 11.00
09.08 – "Chińska ceremonia herbaciana" – Kamienica pod Gwiazdą
16.08 – "Życie w królewskim mieście" – Ratusz Staromiejski
23.08 – "Na tropach Tony’ego Halika" – Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika
W wybrane soboty lipca i sierpnia 2022, godz.11.00
06.08 – "Chińska ceremonia herbaciana" – Kamienica pod Gwiazdą
20.08 – "Życie w królewskim mieście" – Ratusz Staromiejski
Koszt udziału: 14 zł od osoby

Istnieje możliwość ustalania terminów zajęć indywidualnie dla grup zorganizowanych.
Zgłoszenia na zajęcia przyjmuje Dział Edukacji Muzeum Okręgowego w Toruniu tel. 56 660 56 32; 56
660 56 06.

sierpień
Wakacje w Młynie Wiedzy
Warsztaty odbywają się od wtorku do piątku w godz. 10:00-11:00 i 12:00-13:00. W soboty i niedziele
realizujemy je w godz. 11:00-12:00 i 13:00-14:00
Warsztaty trwają przeważnie 60 minut
Od 28 czerwca Młyn Wiedzy będzie czynny od wtorku do piątku w godz. 9:00-17:00. W soboty i
niedziele w godz. 11:00-17:00
Od 28 czerwca Centrum Innowacyjnej Edukacji będzie czynne od wtorku do niedzieli w godz. 9:0019:00
Wakacyjna oferta warsztatów obowiązuje od 28 czerwca do 31 sierpnia 2022 roku
Wtorki: Co ja widzę? (czyli o iluzjach optycznych i nie tylko)
Mamy szczęście, że jako ludzie zostaliśmy wyposażeni w zmysł wzroku, który bardzo dokładnie
przesyła obrazy do naszego mózgu. Nasze oczy oraz mózg współpracują ze sobą tworząc układ
widzenia. Nie wszystko jednak jest doskonałe. Nasze oczy i mózg nie są niezawodne, a wykorzystując
wiele złudzeń optycznych można je oszukać na różne sposoby. Podczas warsztatu uczestnicy będą
mieli oszukać swój zmysł wzroku obserwując mi.in. obrazy 3d, stereogramy, a także spróbują
stworzyć samemu znikający obrazek. Wykonają też eksperyment – niespodziankę.
Środy: Miś wczoraj i dziś
Pluszowy miś od ponad stu lat jest to nieodłączny atrybut dzieciństwa. Jak doszło do tego, że groźny
niedźwiedź stał się przytulanką? W trakcie warsztatu poznamy fascynującą historię tej maskotki.
Młodsi będą mieli okazję poznać najbardziej znane misie z dawnych bajek i spróbują zgadnąć, jakie
mają imiona. Przekonają się także, jak naprawdę nazywa się Kubuś znany jako Puchatek. Uczestnicy
wykonają własną maskotkę w dawnym stylu korzystając z rzeczy codziennego użytku: skarpety, kaszy
i skrawków materiałów.
Czwartki: Burze i pioruny – groźne i piękne letnie zjawiska
Lato to okres nie tylko upałów, ale i wielu innych ekstremalnych zjawisk pogodowych – wśród nich na
szczególną uwagę zasługują burze. Na warsztatach poznamy różne typy burz oraz prześledzimy ich
rozwój i zanik. Dowiemy się jak to możliwe, że w gorący dzień czasem spada nam na głowy lód, a
niebo rozbłyskuje i grzmi piorunami. Małe „piorunki” uda nam się nawet wytworzyć podczas naszych
prostych i zupełnie bezpiecznych eksperymentów. Poznamy również różne mitologiczne wyobrażenia
burz, prześledzimy historię ich badań oraz dowiemy się czym są burzowe duszki. Na koniec
zastanowimy się dlaczego burze mogą interesować astronoma i biologa.
Piątki: Wśród cywilizacji i zwyczajów Azteków, Inków i Majów
W czasach prekolumbijskich, po drugiej stronie Oceanu Atlantyckiego, istniały fascynujące
cywilizacje, których dziedzictwo możemy podziwiać do czasów obecnych. Majestatyczne piramidy,

budowle pośród chmur, zarośnięte świątynie ukryte w sercu dżungli, czy tajemnicze posągi
pradawnych bóstw – jakie sekrety kryją? Na warsztatach postaramy się przybliżyć Wam największe
cywilizacje prekolumbijskie Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej. Będziemy odkrywali
zagadki kalendarza Azteckiego, Inkaskiego pisma kipu i astronomicznej wiedzy Cywilizacji Majów.
Każdy uczestnik warsztatów będzie mógł własnoręcznie wykonać rzemieślniczą pamiątkę związaną z
powyższymi kulturami: naszyjnik i pióropusz.
Soboty: Wakacje z wielorybami (morskimi olbrzymami)
Wieloryby, podobnie jak orki i delfiny należą do rzędu waleni. Są największymi zwierzętami żyjącymi
na Ziemi. Jednak, czy zawsze tak było? Co tak naprawdę o nich wiemy? Podczas warsztatu uczestnicy
prześledzą ewolucję tych niezwykłych zwierząt i przekonają się, jak wyglądały one przed milionami
lat. Poznają też współcześnie żyjących przedstawicieli waleni. Wykonają kilka prostych
eksperymentów, które przybliżą im życie i zwyczaje tych olbrzymich morskich ssaków. Wykonają
również pracę plastyczną z ruchomymi elementami. Jej bohaterem będzie oczywiście wieloryb.
Niedziela: Gra i buczy
W trakcie warsztatu uczestnicy poznają tajniki działania naszego narządu słuchu, czyli ucha. Dowiedzą
się dlaczego słyszymy, co to jest dźwięk i dlaczego dźwięki mają różną barwę czy wysokość. Wspólnie
zastanowią się co jest potrzebne, aby dźwięk się rozchodził i czy w kosmosie coś słychać? Poznają też
historię instrumentów, ich podział i przykłady historyczne. W drugiej części warsztatu wykonają, pod
okiem prowadzącego, swój własny instrument lub instrumenty, który będą mogli zabrać do domu.

4.08 (czwartek)
Etnowyprawka Malucha: glina!
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, godz. 10.00 – 12.00,
Bilety: 25 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), zapisy od 26 lipca do 2 sierpnia
edukacja@etnomuzeum.pl (temat wiadomości: etnowyprawka).
Zajęcia z cyklu „Etnowyprawka Malucha” adresowanego do małych dzieci i ich opiekunów. Tym
razem ruszymy tropem gliny. Sprawdzimy jaka jest w dotyku i co się dzieje kiedy dodamy do niej
wody. Będziemy odrywać, ugniatać i paćkać się. Poznamy kształty, faktury i kolory glinianych naczyń.
Sprawdzimy gdzie gospodynie je przechowywały. Nie zabraknie elementów wokalnych. Zajęcia w
niewielkich grupach, warto zabrać odzież dla dziecka i dorosłego na przebranie. Park Etnograficzny i
pawilon. Bilety: 25 zł/1,5 godz. (dziecko + 1 opiekun), zapisy od 26 lipca do 2 sierpnia
edukacja@etnomuzeum.pl (temat wiadomości: etnowyprawka). Liczba miejsc ograniczona.

