Vydejte se do Šlapanic a poznejte Vánoce v Evropě!

Programy pro školy k výstavě Vánoční putování Evropou

Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,

srdečně zveme Vás a Vaše žáky do šlapanického muzea, kde budete mít v době od 30. 11. 2012 do 6. 1. 2013
možnost seznámit se s rozmanitostí vánočních tradic za hranicemi českých zemí.

Společně poputujeme Evropou a dozvíme se, co se děje ve Švédsku v den svátku svaté Lucie proč si Dánové

zdobí stromek vlaječkami, co je to vánoční poleno, kdo nosí dárky španělským dětem, jak se vaří
anglický vánoční pudink či odkud se vlastně vzal Santa Claus.
1. NEJEN O VÁNOČNÍM SKŘÍTKOVI

Program pro MŠ a 1. stupeň ZŠ
V úvodní krátké komentované prohlídce výstavy se děti dozvědí, kdo nosí dárky jejich kamarádům v ostatních
evropských zemích, jak se dříve zdobily vánoční stromečky a jaké jsou nejoblíbenější vánoční zvyky za
hranicemi naší země. Ve druhé části programu si zahrají vánoční hry a vyrobí si jednoduché švédské vánoční
ozdůbky.

2. JEŽÍŠEK NEBO SANTA CLAUS?
Program pro 2. stupeň ZŠ
V úvodní komentované prohlídce výstavy se žáci seznámí s kořeny tradice slavení Vánoc, s historií vánočního
stromku a s různorodými podobami vánočních svátků v Evropě. Ve druhé části programu si pak budou moci

formou týmové soutěže ověřit, co si z předchozího výkladu zapamatovali. Na závěr se naučí vyrábět typické

skandinávské vánoční ozdoby.

Oba programy budou doplněny poslechem evropských koled a vánočním čtením.

Termíny návštěv si, prosím, dohodněte na níže uvedeném telefonním čísle
(kdykoli od pondělí do pátku od 8 do 15. 30 h).
Počet dětí: maximálně 30
Délka programu: 60 – 75 min, lze upravit dle domluvy a potřeb konkrétní skupiny
Cena: 30 Kč (zahrnuje vstupné na výstavu a doprovodný program)
Kontakt: Muzeum ve Šlapanicích, Masarykovo náměstí 18, Šlapanice,
tel. 544 228 029, e-mail: m.krajickova@muzeumbrnenska.cz, www.muzeumbrnenska.cz
Doprava z Brna: trolejbusem č. 31 z Hlavního nádraží na konečnou ve Šlapanicích

