Забавни и полезни занимания за учениците през
ваканцията предлага смолянският музей
Запишете децата си в първата лятна музейна школа
„Традициите на баба“
Навременна и примамлива
алтернатива за свободното
време на вашите деца през
лятната ваканция предлага
Регионалният исторически
музей „Стою Шишков“ в
Смолян. От 1 до 26 юли
отваря
врати
лятна
ученическа
школа
„Традициите на баба“ с
богата и разнообразна
обучителна програма. В
продължение на четири
седмици участниците в
школата имат възможността да усвоят много нови и полезни знания и умения като
едновременно с това се забавляват. Всеки ден от седмицата е посветен на различна
тема. Тези, които искат да научат повече за „Мънистените накити – традиции и
съвременност“, и сами да се опитат да ги изработват, ще трябва да посещават
заниманията в понеделниците /1, 8, 15 и 22 юли/. За изделията от плъсти са
определени вторниците /2, 9, 16 и 23 юли/ - в тези дни ще се разгадава тайната на
създаване на различни изделия от необработена вълна. Всяка сряда е определена за
запознаване с „Магията на народните празници“ – тези, които обичат да рисуват, ще
проявяват творческо въображение в картини по темата /3, 9, 17 и 24 юли/. На „Щрихи
от портрета на Смолян“ са посветени четвъртъците /4, 11, 18 и 25 юли/. В тези дни
предизвикателството е свързано с изработването на пана от природни материали. В
петъците ще се представя музейната колекция от оръжия, а работата по темата
„Запознайте се с историческите оръжия“ ще става чрез задачи под формата на игри /5,
12, 19 и 26 юли/. Закриването на лятната ученическа школа е предвидено за 26 юли от
11,30 часа. С произведенията, изработени от участниците по време на заниманията, ще
бъде подредена изложба, така че родителите и всички, които желаят, ще могат да се
запознаят с постиженията на участниците в различните модули от обучителната
програма. Преподаваният материал по всяка от петте теми освен с музейни експонати
ще се онагледява и с прожектиране на DVD филми.

Заниманията
ще
се
провеждат всеки работен
ден от 9,30 до 12,30 часа.
Таксата за полудневното
занимание е 2 лева като
сумата е предназначена
изцяло за осигуряване на
материали за работа.
Поканата за участие в
лятната музейна школа е
отправена
към
всички
ученици от 7 до 18 години. В
зависимост от възрастта на
децата и младежите обучението ще се адаптира за съответната възрастова група - І –
ІV клас, V – VІІІ клас и ІХ – ХІ клас.
Използвайте възможността за пълноценно лято на вашите деца! Специалистите от
РИМ – Смолян ви очакват.

За заявки и записвания на музейните телефони:
0301/6 27 27 или 6 57 53 – Даниела Иванова

Програма на лятна ученическа школа при РИМ
„Стою Шишков“ – Смолян
1/„МЪНИСТЕНИ НАКИТИ – ТРАДИЦИИ И СЪВРЕМЕННОСТ“
1, 8, 15 и 22 юли – 9,30 – 12,30 часа
2/„ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛЪСТИ“
2, 9, 16 и 23 юли - 9,30 – 12,30 часа
3/„МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ПРАЗНИЦИ“
3, 10, 17 и 24 юли - 9,30 – 12,30 часа

4/“ЩРИХИ КЪМ ПОРТРЕТА НА ГРАДА НИ“
4, 11, 18 и 25 юли - 9,30 – 12,30 часа
5/“ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ИСТОРИЧЕСКИТЕ ОРЪЖИЯ“
5, 12, 19 и 26 юли - 9,30 – 12,30 часа
Вход за едно занимание 2,00 лева
ЗАКРИВАНЕ НА ЛЯТНА УЧЕНИЧЕСКА МУЗЕЙНА ШКОЛА
„КАКВО НАУЧИХМЕ В МУЗЕЯ“ – 26 ЮЛИ, 11,30 – 12,30 часа

