
 

 

 

 

 

 

 

FestFERIE 2021 
 

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 

 

CO? GDZIE? KIEDY? 
4-17 tycznia 2021 



 

W trakcie całego okresu ferii na stronie www.muzarp.poznan.pl oraz profilu facebookowym 
www.facebook.com/muzarp dostępny jest szereg stałych atrakcji wirtualnych: 

 
 
Spacery wirtualne po wszystkich wystawach stałych i wybranych wystawach czasowych: 
 
https://muzarp.poznan.pl/pl/aktualnosci/322 
 
Konkurs plastyczny dla dzieci: 
 
https://muzarp.poznan.pl/pl/aktualnosci/319 
 
Koncert muzyki dawnej – Ensemble dal Passato nagrany na renesansowym dziedzińcu Muzeum: 

https://muzarp.poznan.pl/pl/aktualnosci/321 
 
Interaktywne materiały dydaktyczne: 

 

- e-czasopismo „Krzemyk” o największych odkryciach archeologicznych www.facebook.com/muzarp 
- „Archeozagadki” – pakiet aktywności dla dzieci, ciekawostki o pracy archeologa www.facebook.com/muzarp 
- materiały edukacyjne projektu „Muzeum pod wirtualną lupą” – spacery wirtualne, vlogi, quizy i zagadki  

https://muzarp.poznan.pl/pl/aktualnosci/273,  
- Edukacyjny  zakątek, propozycje kina familijnego, zielnik oraz cały pakiet archeozagadek  https://muzarp.poznan.pl/pl/aktualnosci/249) 
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file:///C:/Users/lukasz.bartkowiak/Downloads/www.facebook.com/muzarp
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Oprócz tego zapraszamy na nasze warsztaty i oprowadzania wirtualne podczas dwóch 

tygodni ferii.  

 

I tydzień: 

 

04.01.2021 (poniedziałek)  

 
Muzeum Archeologiczne. Pałac Górków. 

 „Z archeologią przez świat” warsztaty on-line na platformie ZOOM dla dzieci w wieku 7-10 lat (4-8 stycznia oraz 11-15 stycznia 2021 r. g. 10.00); 
rejestracja na warsztaty pod linkiem https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9   Tytuł spotkania: Nieziemski Babilon 

 

05.01.2021 (wtorek)  
Muzeum Archeologiczne. Pałac Górków. 

 „Z archeologią przez świat” warsztaty on-line na platformie ZOOM dla dzieci w wieku 7-10 lat (4-8 stycznia oraz 11-15 stycznia 2021 r. g. 10.00); 
rejestracja na warsztaty pod linkiem https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9   Tytuł spotkania: Amazonka od źródeł aż do ujścia 

07.01.2021 (czwartek)  

Muzeum Archeologiczne. Pałac Górków 

https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9
https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9


 „Z archeologią przez świat” warsztaty on-line na platformie ZOOM dla dzieci w wieku 7-10 lat (4-8 stycznia oraz 11-15 stycznia 2021 r. g. 10.00); 
rejestracja na warsztaty pod linkiem https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9   Tytuł spotkania: Skandynawia 

08.01.2021 (piątek)  

Muzeum Archeologiczne. Pałac Górków 

 „Z archeologią przez świat” warsztaty on-line na platformie ZOOM dla dzieci w wieku 7-10 lat (4-8 stycznia oraz 11-15 stycznia 2021 r. g. 10.00); 
rejestracja na warsztaty pod linkiem https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9   Tytuł spotkania: Tajemnice Syberii 

 
10.01.2021 (niedziela)  
 
Muzeum Archeologiczne. Pałac Górków 

 Wirtualne zwiedzanie wystawy z przewodnikiem. Szczegółowe informacje na temat zapisów, limitu osób i linków dostępowych będą publikowane na 
stronie www.muzarp.poznan.pl oraz na profilu facebook.com/muzarp od 5 stycznia 2020. 

 

II tydzień: 

 

11.01.2021 (poniedziałek)  

 
Muzeum Archeologiczne. Pałac Górków 

https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9
https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9


 „Z archeologią przez świat” warsztaty on-line na platformie ZOOM dla dzieci w wieku 7-10 lat (4-8 stycznia oraz 11-15 stycznia 2021 r. g. 10.00); 
rejestracja na warsztaty pod linkiem https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9  Tytuł spotkania: Boska Olimpia 

12.01.2021 (wtorek)  

Muzeum Archeologiczne. Pałac Górków 

 „Z archeologią przez świat” warsztaty on-line na platformie ZOOM dla dzieci w wieku 7-10 lat (4-8 stycznia oraz 11-15 stycznia 2021 r. g. 
10.00); rejestracja na warsztaty pod linkiem https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9  Tytuł spotkania: Irlandia - nie tylko niezwykłe megality 

 

13.01.2021 (środa)  

 

Muzeum Archeologiczne. Pałac Górków 

 „Z archeologią przez świat” warsztaty on-line na platformie ZOOM dla dzieci w wieku 7-10 lat (4-8 stycznia oraz 11-15 stycznia 2021 r. g. 10.00); 
rejestracja na warsztaty pod linkiem https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9  Tytuł spotkania: Na stepach Mongolii 

14.01.2021 (czwartek)  

 
Muzeum Archeologiczne 
 

 „Z archeologią przez świat” warsztaty on-line na platformie ZOOM dla dzieci w wieku 7-10 lat (4-8 stycznia oraz 11-15 stycznia 2021 r. g. 10.00); 
rejestracja na warsztaty pod linkiem https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9  Tytuł spotkania: Kraj Wschodzącego Słońca 

 

https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9
https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9
https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9
https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9


15.01.2021 (piątek)  

Muzeum Archeologiczne 

 „Z archeologią przez świat” warsztaty on-line na platformie ZOOM dla dzieci w wieku 7-10 lat (4-8 stycznia oraz 11-15 stycznia 2021 r. g. 10.00); 
rejestracja na warsztaty pod linkiem https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9  Tytuł spotkania W antycznym Rzymie 

17.01.2021 (niedziela)  

 
Muzeum Archeologiczne. Pałac Górków 

 Wirtualne zwiedzanie wystawy z przewodnikiem. Szczegółowe informacje na temat zapisów, limitu osób i linków dostępowych będą publikowane na 
stronie www.muzarp.poznan.pl oraz na profilu facebook.com/muzarp od 5 stycznia 2020. 

 

 

 

https://forms.gle/W8RPzfkFzJSPqRFa9

