Școala altfel: Școala în aer liber
Interacționăm responsabil la Muzeul ASTRA: spații de relaxare, joacă și învățare

1. Comunitate: Tradiții și obiceiuri
-

Drumul firului de lână. De la oaie la straie.
Perioada: martie – iunie, luni – vineri
Durata: 1 oră și 30 min
Locație: zona olărit, Gospodăria pastorală cu atelier de prelucrare a lânii,
Poiana Sibiului, zona textile
Grupa de vârstă: copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani
Descriere: Mieii și familia lor. Cum îi îngrijim, adăpostul lor, cum folosim lâna și
laptele. Mănânci sănătos, ești sănătos.
Tunsul oilor și firul de lână. Vizită la Gospodăria pastorală cu atelier de prelucrare
a lânii din Poiana Sibiului, jud. Sibiu – povești despre țesături și războiul de țesut.
Activități la instalația din apropierea gospodăriei – război de țesut, piuă, vâltoare,
coș de tras.
Proiecție diafilme cu tema păstroritul la Gospodăria din Poiana.
Taxă de vizitare Muzeul în aer liber și activitate / copil - 5 lei

-

Prinsul văruțelor – La Casa mea de la țară
Perioada: martie – aprilie, luni – vineri
Durata: 1 oră și 30 min
Locație: Gospodărie cu ocol întărit, Măgura, jud. Brașov / Gospodăria
pastorală cu atelier de prelucrare a lânii, Poiana Sibiului, zona textile
Grupa de vârstă: copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani
Descriere: Cum este într-o frăție? Fetele și băieții petrec mult timp împreună, la
școală sau la joacă. Dar cum legi o prietenie trainică? Prinsul văruțelor ne aduce
împreună. Împodobim un pom cu mesaje legate de prietenie, vizităm casa noastră
de la țară, iar în curtea gospodăriei punem în recipientele noastre grâu la încolțit.
Avem grijă de grâu și când a crescut suficient îl oferim cadou colegului sau colegei
căreia i-am scris mesajul. În gospodărie povestim despre obicei, urmărim fotografii
de arhivă și învățăm o rețetă tradițională având la bază grâul. Ne pregătim de
Sărbătorile Pascale.
Necesar pentru copil: grău, cofrag pentru 4 ouă.
Taxă de vizitare Muzeul în aer liber și activitate / copil - 5 lei

2. Ateliere în aer liber:
- Ateliere de pictură ceramică – oala fermecată
Perioada: aprilie – iunie, luni – vineri
Durata: 1 oră și 30 min
Locația: Gospodărie - atelier de olar, Marginea, jud. Suceava – tur ghidat la
gospodăriile de olar.
Grupa de vârstă: copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani
Descriere: Ce este lutul. Cum îl prelucrăm. Ce este roata olarului și cum se ridică
un vas din lut. Decor și ardere. Vizită la gospodăriile din sectorul olărit.
Activitate practică: pictură vase din lut cu motive specifice. Putem utiliza pictura cu
degetele sau cu pensula.
Taxă de vizitare Muzeul în aer liber și activitate / copil - 10 lei
-

Atelier de confecționat ouă de Paști
Perioada: aprilie, luni – vineri
Durata: 1 oră și 30 min
Locația: Zona Etno Tehno Parc
Grupa de vârstă: copii cu vârsta cuprinsă între 5 și 12 ani
Descriere: Vom decora un ou uriaș, folosind tehnica picturii cu mâna. Ne vom alege
o gospodărie unde vom expune oul clasei. Realizăm felicitări cu gherghef în formă
de ou. Folosim hârtie colorată și țesem pe ghergheful felicitării. Desenăm motive
tradiționale și scriem un mesaj pentru cei dragi. Povestim despre tradițiile și
obiceiurile de Paști.
Taxă de vizitare Muzeul în aer liber și activitate / copil - 10 lei

3. Activități educaționale semi – asistate:
- Quizz-uri și vânători de comori
Perioada: martie – iunie, luni – vineri
Durata: 1 oră și 30 min
Locația: tur ghidat în sectorul păstorit, sectorul olărit, sectorul morărit (la
alegere – 1 sector)
Grupa de vârstă: copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani
Descriere: Parcurgerea, alături de un muzeograf, a unui traseu de descoperire (la
alegere) în sectorul păstorit, sectorul olărit sau sectorul morărit, având ca suport de
lucru Quizz- uri cu întrebări distractive, de identificare, recunoaștere, orientare și
vânători de comori.
Taxă de vizitare Muzeul în aer liber și activitate / copil - 5 lei

4. Povești spuse, povești auzite:
-

Despre morărit și Moara de la Dăbâca
Tur ghidat și vizită la moară. Cum ajunge pâinea, pâine. De la bobul de grâu la raft.

-

Despre albine și pomicultură și Gospodăria de pomicultor – Bălănești.
Tur ghidat și vizită la gospodărie, cu povești despre albine, pomi, flori și rolul
albinelor în viața noastră.

-

Despre păstorit și Gospodăria cu ocol întârit – Măgura
Tur ghidat și vizită la gospodărie. Cum trăiesc păstorii și cum au grijă de miei și
familia lor. Când facem brânza și de ce e atât de sănătoasă.

-

Despre lână și Gospodăria pastorală - Poiana Sibiului.
Tur ghidat și vizită la gospodărie. Cum arată un război de țesut, cum se lucrează la
război si ce putem realiza cu ajutorul său? Decorarea unei încăperi nu este un lucru
ușor. Țesăturile realizate la război împodobesc gospodăria și o fac primitoare și
plăcută.
Perioada: martie – iunie, luni – joi
Durata: 1 oră și 30 min
Grupa de vârstă: copii cu vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani
Taxă de vizitare Muzeul în aer liber și activitate / copil - 5 lei

Participarea la programele educaționale oferite de către Muzeul ASTRA se face doar în
baza programării, cu cel puțin o săptămână înainte de data activității solicitate, de luni
până vineri, între orele 08.30 – 15.30, la numărul de tel: 0751166529 sau la adresa de
email oradejoacă@muzeulastra.com.
Participarea în cadrul activităților se va realiza respectând toate măsurile de siguranță
aflate în vigoare.

