Muzeul ASTRA se prezintă
Ofertă educațională
1 decembrie 2021 – 15 iunie 2022

De sezon*: noiembrie/decembrie

1. 1 Decembrie și portul popular
Descriere: Ce înseamnă 1 Decembrie pentru tine? Semnificația Zilei Naționale a
României poate fi înțeleasă răsfoind paginile istoriei poporului roman întrun mod jucăuș prin intermediul unei activități de tip puzzle. Copiii identifică
diferite zone istorice locuite de români, aflate sub conducerea altor popoare
și recompun harta României de la 1918. Descoperă elementele definitorii
ale unui popor și elementele specifice unei zone etnografice/istorice, prin
intermediul portului popular. Sub îndrumarea unui educator muzeal, copiii
colorează, decupează și îmbracă o fetiță și un băiat în port popular
românesc. La final, desenează cu ajutorul unui șablon harta României.
Aplicații: Istorie, Geografie, Comunicare, Educație civică, Arte vizuale și abilități
practice
Vârsta recomandată: clase primare, gimnaziale
Durata: 1 ½ h
Locație: Pavilionul Muzeal Multicultural
Tarif: 10 lei / copil
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2. Ajutorul lui Moș Crăciun
Descriere: Luna decembrie a fost dintotdeauna un prilej de a dărui și a primi.
Întâmpinăm perioada sărbătorilor de iarnă cu un atelier în care
confecționăm un ajutor al Moșului. El are căciulă roșie, burtică și un năsuc
tare simpatic. Materialele sunt la îndemâna oricui, astfel încât cu informațiile
dobândite în timpul atelierului, copiii vor putea relua pașii de confecționare
al acestuia cu membrii familiei.
Aplicații: Comunicare, Educație civică, Educație tehnologică și aplicații practice, Arte
vizuale și abilități practice
Vârsta recomandată: clase primare și gimnaziale
Durata: 1 h
Locație: Pavilionul Muzeal Multicultural

Tarif: 10 lei / copil

3. Steluța din brad
Descriere: Încă din cele mai vechi timpuri, stelele au fost călăuza oamenilor din punct
de vedere geografic. În luna decembrie, steaua așezată în partea
superioară a bradului simbolizează speranța, bucuria, dăruirea, bunătatea
și spiritul Crăciunului. La atelierul nostru de reciclare creativă, confecționăm
împreună cu copiii steluțe strălucitoare de diferite mărimi și culori. Copiii pot
folosi steluțele ca și decorațiuni în bradul de Crăciun.
Aplicații: Comunicare, Religie, Educație tehnologică și aplicații practice, Arte vizuale
și abilități practice
Vârsta recomandată: clase primare și gimnaziale
Durata: 1 h
Locație: Pavilionul Muzeal Multicultural
Tarif: 10 lei / copil
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4. Atelier – Pâte à sel
Descriere: Iarna, în casă miroase a scorțișoară, fursecuri și mere coapte. Vă așteptăm
la atelier unde realizăm decorațiuni de diverse culori și forme, care sunt
specifice Crăciunului! În cadrul activității, folosim diverse unități de măsură
și prin joacă modelăm figurine din făină, apă și sare. La final, le vom da un
plus de culoare, pictându-le.
Aplicații: Comunicare, Religie, Matematică, Educație tehnologică și aplicații practice,
Arte vizuale și abilități practice
Vârsta recomandată: clase primare și gimnaziale
Durata: 1 h
Locație: Pavilionul Muzeal Multicultural
Tarif: 10 lei / copil

5. Sorcova veselă
Descriere: Dimineața, în Ajun de Anul Nou, copiii pornesc să ureze gazdelor primitoare
un an nou îmbelșugat. Urarea copiilor se realizează cu ajutorul sorcovei
făcută dintr-o crenguță împodobită cu hârtie de diferite culori și beteală. În
cadrul atelierului, te provocăm să îți confecționezi cea mai frumoasă și
colorată sorcovă, cu ajutorul nostru. Haideți să ducem tradiția mai departe!
Aplicații: Comunicare, Religie, Educație civică, Matematică, Educație tehnologică și
aplicații practice, Arte vizuale și abilități practice
Vârsta recomandată: clase primare și gimnaziale
Durata: 1 h
Locație: Pavilion Muzeal Multicultural
Tarif: 10 lei / copil
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De sezon*: noiembrie/martie

6. Eu ciripesc în muzeu și iarna
Descriere: Ești în Muzeul ASTRA! Aici natura este la ea acasă și monumentele
întregesc atmosfera satului de altădată. Cu respect față de floră și faună,
te așteptăm să descoperi cum este viața păsărilor din muzeu în anotimpul
rece. În trecut, oamenii urmăreau obiceiurile păsărilor pentru a prezice
starea vremii. Vă propunem 3 ateliere distincte cu activități și finalitate
diferită, toate având un numitor comun: păsările.
•

Cu binoclul prin muzeu/ Păsările din Muzeul ASTRA – copiii
vizitează Muzeul în aer liber și observă păsările, printr-un binoclu, în
habitatul lor natural. Cu ajutorul unei fișe, se familiarizează cu speciile
de păsări din muzeu, identifică hrănitorile, dezlegă ghicitori și participă
la jocuri amuzante.

•

Hrănitoarea pentru păsări – în sezonul rece, păsările au nevoie de
ajutorul nostru. Datorită urbanizării accelerate, habitatul natural al
păsărilor s-a restrâns semnificativ,ele găsind din ce în ce mai puțină
hrană. La această activitate, copiii află rolul păsărilor în lanțul trofic.
Aceștia vor realiza o hrănitoare pe care o vor lua acasă și cu care vor
putea hrăni păsările din jurul locuinței.

•

Mâncarea pentru păsări - la acest atelier, cei mici prepară hrană
pentru păsări din semințe și grăsime. Copiii vor merge apoi în muzeu
și vor pune mâncarea preparată în hrănitori. Participanții primesc un
mic jurnal, pe care îl vor completa acasă cu observațiile făcute asupra
păsărilor care vin la hrănitori.

Aplicații: Explorarea mediului, Abilități practice, Om și societate
Vârsta recomandată: clase primare și gimnaziale
Durata: 1 ½ h
Locație: Muzeul în aer liber
Tarif: 10 – 25 lei/participant
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Permanent:

1. Atelier de pictură (ceramică, lemn, sticlă)
Descriere: Obiectele realizate de meșteșugari cu multă răbdare și îndemânare au
diverse întrebuințări practice dar au și un rol estetic: înfumusețează casele
și încântă privirile. Sub îndrumarea unui educator muzeal, copiii pictează
pe obiecte de ceramică, pe bucăți de lemn sau sticlă motive/simboluri
tradiționale întâlnite pe obiectele din colecțiile Muzeului ASTRA.
Descoperim împreună tehnicile de pictură și câteva secrete din atelierele
meșterilor olari, tâmplari, iconari.
Aplicații: Arte vizuale și abilități practice, Comunicare
Vârsta recomandată: clase primare, de gimnaziu și de liceu
Durata: 1 ½ h.
Locație: Muzeul în aer liber, Pavilonul Muzeal Multicultural
Tarif: 15 lei / copil

2. Semn de carte brodat
Descriere: Vino la atelier cu cartea preferată pentru a-i confecționa un semn de carte
cusut, viu colorat si frumos ornamentat! Îl poți folosi de fiecare dată când
lași paginile cărții să se odihnească. Nu uita să ne povestești câte ceva
despre cartea pe care ai adus-o: de ce e importantă pentru tine, ce ția plăcut cel mai mult și convinge-ne să o citim! Noi te vom învăța cum să
*citești* semnele cusute pe ia (cămașa tradițională românească) sau
ștergarele țărănești.
Aplicații: Arte vizuale și abilități practice
Vârsta recomandată: clase primare, de gimnaziu și de liceu
Durata: 1 ½ h.
Locație: Pavilonul Muzeal Multicultural
Tarif: 10 lei / copil
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3. Diafilmele copilăriei noastre
Descriere: Basmele și poveștile sunt comori ascunse în cufere prăfuite care așteaptă
să fie descoperite și care deschid poarta spre o lume fermecată cu
personaje fabuloase. Dar fiecare poveste ascunde adăvăruri despre lumea
reală și emoții ale oamenilor obișnuiți care devin super-eroi prin curajul și
încrederea în forțele proprii. Diafilmele dezvăluie copiilor lumea satului
tradițional, cu ajutorul animalelor personificate și a decorului autentic
țărănesc regăsit și în colecțiile Muzeului ASTRA. După vizionarea
diafilmului, copiii vor realiza un colaj sugestiv, inspirat din povestea
parcursă.
Aplicații: Arte vizuale și abilități practice, Comunicare, Educație Civică.
Vârsta recomandată: clase primare, de gimnaziu și de liceu
Durata: 1 ½ h.
Locație: Pavilonul Muzeal Multicultural / Școala din Ticera
Tarif: 5 lei / copil

4.Trasee tematice ghidate – Quizuri și Vânători de comori
Descriere: Sub forma unui traseu de descoperire parcurgem împreună cu copiii un
sector tematic din Muzeul în aer liber (olărit, morărit sau păstorit). Cu
ajutorul pliantului de tip Quiz sau Vânătoare de comori observăm și
identificăm unelte și obiecte specifice meșteșugului, elemente de
arhitectură, diferite tipuri de instalații.
Aplicații: Explorarea mediului
Vârsta recomandată: clase primare, de gimnaziu și de liceu
Durata: 1 ½ h.
Locație: Muzeul în aer liber
Tarif: 10 lei / copil
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Prețul atelierelor cuprinde taxa de intrare în muzeu, taxa de educație muzeală și materialele
necesare.
Atelierele se desfășoară în baza unei programări prealabile la numărul de telefon
0751166529.
Însoțitorul de grup are obligația să respecte toate normele legale privind participarea,
împreună cu elevii, la activitățile educaționale (să obțină acordurile parentale necesare, să
asigure supravegherea elevilor, să respecte programul de desfășurare al activităților, să
asigure părăsirea, la finalul activității, a tuturor participanților, să respecte normele în vigoare
privind prevenirea răspândirii virusului SARS-COV-2), necesare pentru desfășurarea
activităților în condiții de siguranță a participanților.

7

