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Do Rodziców i Opiekunów
Szanowni Państwo
Muzeum Miasta Łodzi zaprasza dzieci z autyzmem i ich rodzeństwo oraz rodziców lub opiekunów do udziału
w programie edukacyjnym Muzeum chce (chcę) Cię poznać. W ramach proponowanej oferty zapewniamy cykl wizyt, podczas których specjalnie przygotowany przewodnik stopniowo wprowadzi Państwa dziecko
w świat pięknych wnętrz Pałacu Rodziny Poznańskich i muzealnych ekspozycji. Zwiedzanie muzeum w ramach programu może odbywać się w dowolnym terminie – w dniach i godzinach otwarcia ekspozycji. Konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie i rezerwacja terminu zajęć, aby Państwa wizyta mogła być skorelowana
z innymi działaniami, prowadzonymi w muzeum.
Celem proponowanego cyklu jest pokazanie dziecku „muzealnego uniwersum” w etapach.
Pierwsza wizyta to zapoznanie się z muzeum i pokazanie elementów charakterystycznych dla tego rodzaju
obiektu (kasa muzealna, szatnia, przewodnik, ekspozycje, eksponaty). Podczas tego spotkania celowo nie
zamierzamy przekazywać dziecku większej ilości informacji. Spacer przez sale ekspozycyjne, który urozmaicony jest „poszukiwaniami” pluszowej postaci Pawia Pafnucego i zabawą, może zostać w miarę potrzeb
skrócony. Następne spotkania, które odbywać się będą w poznanej przez dziecko przestrzeni, mogą mieć
większy walor edukacyjny, dzięki dostosowanym do potrzeb dzieci wyzwaniom edukacyjnym, rozwijając
zdolności ogólnorozwojowe i jednocześnie przekazując wiedzę o muzeum, historii i mieście.
Prosimy o pomoc w przygotowaniu Państwa wizyty.
Na witrynie internetowej Muzeum Miasta Łodzi znajdą Państwo książeczki w formacie PDF, które służą
przygotowaniu Państwa wizyty w muzeum. Książeczki przedstawiają scenariusze spotkań w formie fotografii i prostych podpisów. Towarzyszący Państwu przewodnik będzie również miał egzemplarz książeczki,
a kolejne wizyty będą przebiegać według przedstawionego tam porządku. Proponujemy zatem wydrukować plik PDF na zwykłym papierze A4, pociąć według zaznaczonych linii i zszyć zszywaczem biurowym.
Wierzymy, że wcześniejsze zapoznanie dziecka z planowanym przebiegiem wizyty może pomóc uniknąć
niepokoju towarzyszącego oswajaniu nowych miejsc i sytuacji. Książeczka może przydać się również po
powrocie do domu; pozwoli powtórzyć i utrwalić poznane treści.
Podczas wizyty wnętrza Pałacu Poznańskich i pracownicy muzeum są do Państwa dyspozycji, jednak w muzeum – jak w każdej przestrzeni publicznej – obowiązują pewne ogólne reguły. Dziecko będzie mogło bez
obaw dotykać i bawić się wskazanymi przez prowadzącego przedmiotami, które najczęściej będą współczesnymi odpowiednikami eksponatów muzealnych (proszę zatem nie obawiać się o ewentualne uszkodzenia).
Niestety nie możemy pozwolić na swobodną zabawę wszystkimi eksponatami – dlatego prosimy o zrozumienie ewentualnej odmowy.
Programy edukacyjne mają dla muzeum ogromny walor poznawczy, dlatego zastrzegamy prawo do uzyskiwania i wykorzystania zgromadzonych podczas Państwa wizyty materiałów, fotografii, nagrań, kopii prac plastycznych – do celów naukowych, takich jak opracowania metodyczne, analizy zmierzające do doskonalenia
oferty edukacyjnej, prezentacje konferencyjne. Podczas udziału w programie edukacyjnym nie są gromadzone
jakiekolwiek dane osobowe lub informacje pozwalające bezpośrednio zidentyfikować uczestników.
Rezerwacja terminów i dodatkowe informacje:
Dział Edukacji MMŁ, numer telefonu: +48 42 307 13 82, adres email: edukacja@muzeum-lodz.pl
Muzeum Miasta Łodzi, ul. Ogrodowa 15, 91-065 Łódź

