Muzeul ASTRA se prezintă
Ofertă educațională
15 martie – 15 iunie 2022

De sezon*: martie/aprilie
1. Vopsirea ouălor cu plante
Descriere: Elevii participanți la ateliere își vor însuși cunoștințe cu privire la Sărbătoarea de
Paști, cu tradițiile și obiceiurile specifice. În cadrul atelierului, elevii merg în
muzeu și culeg diverse plante (frunze și flori) pe care le folosesc pentru a crea
un ou cu model. Aceste ouă sunt vopsite în diverse culori obținute din plante și
legume ( foi de ceapă roșie, varză roșie, crușin, turmeric etc). La finalul
atelierului, fiecare elev va avea un ou vopsit și un bagaj considerabil de
cunoștințe despre această tehnică folosită frecvent la noi în țară.
Aplicații: Comunicare, Religie, Educație civică, Educație tehnologică și aplicații
practice, Arte vizuale și abilități practice
Vârsta recomandată: clase primare, gimnaziale și de liceu
Durata: 2 h
Locație: Pavilionul Muzeal Multicultural
Tarif: 20 lei / copil

2. Drumeție în inima pădurii – alei senzoriale

Descriere:

În pădure se povestește mult. Copacii, florile, ciupercile, păsările, insectele,
toate au un limbaj de comunicare. Împreună aflăm cum respiră copacii, cum
se ancorează un copac în pământ, cum beau apă copacii, cum se filtrează
apa în pădure, de ce trăiesc atât de puține flori în pădure, de ce cresc
ciuperci pe copaci, dacă o buturugă mai trăiește sau nu și nu în ultimul rând
de ce avem nevoie de copaci în oraș. Pășim desculți pe aleile senzoriale
ale Muzeului ASTRA și luăm amprenta unor copaci. În funcție de anotimp
vă propunem diverse activități.

Aplicații: Comunicare, Științe ale naturii, Muzică și mișcare, Arte vizuale și abilități
practice, Chimie, Fizică, Educație fizică și sport
Vârsta recomandată: clase primare, de gimnaziu și de liceu
Durata: 1 ½ h
Locație: Pavilionul Muzeal Multicultural
Tarif: 15 lei / copil
3. Ateliere de grădinărit

Descriere:

Ateliere specifice începutului de primăvară. Elevii participă la lucrări de
întreținere, curățare a viței de vie și a pomilor fructiferi, care se află în cadrul
gospodăriilor din Muzeul în aer liber. La grădina educațională pregătim
straturi, plantăm, repicăm, plivim și apoi culegem. Învățăm uneltele, legumele,
plantele aromatice, aflăm care sunt dăunătorii și sanitarii naturali, cum se face
polenizarea și cum se păstrează și se conservă legumele și plantele aromatice
peste iarnă.

Aplicații: Comunicare, Științele naturii, Educație tehnologică și aplicații practice.
Vârsta recomandată: Clase gimnaziale și de liceu
Locație: Gospodării – Muzeul în aer liber
Durata: 1 ½ h
Tarif: 15 lei / copil

Permanente
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: înfrumusețează 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: 20 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-ți place cel mai mult și
convinge-ne să o citim! Noi te învățăm 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: 15 lei / copil
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 adevăruri 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 realizează 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: 15 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: 15 lei / copil

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. Toate
acestea sunt necesare pentru desfășurarea activităților în condiții de siguranță.

