
FERIE 2014 Z MUZEUM MIASTA ZGIERZA 

Muzeum Miasta Zgierza przygotowało specjalną ofertę edukacyjną na ferie zimowe dla dzieci 

i młodzieży.  

Grupy zorganizowane i uczestników indywidualnych prosimy o wcześniejsze uzgodnienie 

telefoniczne.  

Uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. Więcej informacji pod numerem telefonu 42 716 37 92. 

 

Zajęcia o godzinie 10
00

 przeznaczone są dla uczniów ostatnich klas podstawówki 

i gimnazjalistów. Odbywają się w Muzeum Miasta Zgierza przy ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21.  

Natomiast najmłodszych zapraszamy codziennie na zajęcia od godziny 9
00

. Będą one odbywać się 

na wystawie "Dziecięcy świat…" w Parku kulturowym Miasto Tkaczy przy ul. Narutowicza 5 

(wejście od ul. ks. Sz. Rembowskiego).  

 

20 stycznia 2014 r. – poniedziałek 

Godzina 10
00 

- Historia z obrazka - fotografia od dagerotypii do aparatu cyfrowego 

Godzina 9
00

 - Zajęcia edukacyjne dla dzieci*  

21 stycznia 2014 r. – wtorek 

Godzina 10
00

 - Dawnych tramwajów czar – historia popularnego środka transportu miejskiego oraz 

najdłuższej linii tramwajowej w Polsce 

Godzina 9
00

 - Zajęcia edukacyjne dla dzieci* 

22 stycznia 2014 r. – środa 

Godzina 10
00

 - Powstanie styczniowe na ziemi łęczyckiej 

Godzina 9
00

 - Zajęcia edukacyjne dla dzieci* 

23 stycznia 2014 r. – czwartek 

Godzina 10
00

 - Historia Zgierza dla najmłodszych 

Godzina 9
00

 - Zajęcia edukacyjne dla dzieci* 

24 stycznia 2014 r. – piątek 

Godzina 10
00

 - Zarys postaci oficera i szeregowego Wojska Polskiego II RP 

Godzina 9
00

 - Zajęcia edukacyjne dla dzieci* 

27 stycznia 2014 r. – poniedziałek 

Godzina 10
00

 - Historia z obrazka, czyli fotografia od dagerotypii do aparatu cyfrowego 

Godzina 9
00

 - Zajęcia edukacyjne dla dzieci* 

28 stycznia 2014 r. – wtorek 

Godzina 10
00

 - Dawnych tramwajów czar – historia popularnego środka transportu miejskiego oraz 

najdłuższej linii tramwajowej w Polsce 

Godzina 9
00

 - Zajęcia edukacyjne dla dzieci* 

29 stycznia 2014 r. – środa 

Godzina 10
00

 - O średniowiecznym rycerzu i jego wierzchowcu  

Godzina 9
00

 - Zajęcia edukacyjne dla dzieci* 

  



30 stycznia 2014 r. – czwartek 

Godzina 10
00

 - Historia Zgierza dla najmłodszych 

Godzina 9
00

 - Zajęcia edukacyjne dla dzieci* 

31 stycznia 2014 r. – piątek 

Godzina 10
00

 - Uzbrojenie wczesnośredniowiecznego wojownika 

Godzina 9
00 

- Zajęcia edukacyjne dla dzieci* 

 

* Zajęcia edukacyjne dla dzieci przeprowadzane na wystawie stałej 

"Dziecięcy świat – zabawki z dawnych lat"  

Park Kulturowy Miasto Tkaczy, ul. Narutowicza 5 (wejście od ul. ks. Sz. Rembowskiego). 

 

1. Lekcje: 

- Zabawki z dawnych lat – czyli czym bawili się nasi przodkowie 

- Sekrety Misiów – o historii najpopularniejszej zabawki 
 

       2.  Zgaduj zgadula: 

- układanie puzzli, 

- "Jaka to melodia?" – zgadywanie z jakich bajek pochodzą piosenki, 

- układanie z rozsypanek zdań dotyczących zabawek z wystawy, 

- Mini Quiz. 
 

3. Zabawy i gry integracyjne 

(Poziom trudności gier i zabaw zależy od wieku uczestników) 

 

*** 

 

Wszystkie ekspozycje oraz zajęcia muzealne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Zgierza będą udostępniane nieodpłatnie: 

 

 "Kruszówka - wnętrza mieszczańskie z przełomu XIX i XX wieku" (ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21) 

 "Dawnych tramwajów czar" (ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21) 

 VIII biennale fotografii czarno-białej "Postać ludzka w pejzażu" (ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 21) 

 "Dziecięcy świat - zabawki z dawnych lat" (wystawa udostępniana jest w Parku Kulturowym Miasto 

Tkaczy przy ul. Narutowicza 5 - wejście od ul. Ks. Sz. Rembowskiego). 


