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узејске радионице су посебан педагошки програм који се
годинама примењује у раду са децом основношколског
и старијег предшколског узраста.
Пре свега, желимо да деца осете и сама да су део наше културне
прошлости, као и да стечена сазнања и вештине интегришу у
сопствено свакодневно понашање. Тај циљ покушаћемо да по
стигнемо развијањем позитивних осећања према прошлости
тако што ћемо је „оживети“ и омогућити деци да неке њене
стране непосредно доживе у свом сопственом искуству и својој
самосталнoј активности, подстичући дечју креативност и уо
бличавајући спонтане и аутентичне доживљаје ученика до ко
јих ће их довести игра као метод учења која се примењује у
радионицама.
Предмети изложени у сталној поставци Народног музеја у Ле
сковцу и Градској кући одраз су једног времена и друштва,
приказујu живот становника лесковачког краја од неолита до
касног турског доба. Желимо да учимо, играмо се и стварамо
заједно, да наша деца одрасту у особе које поштују традицију.
С поверењем нам се обратите за све додатне информације и
резервишите своју посету!
Видимо се у Музеју!
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Наша жеља је да што угодније проведете време у музеју и да ваша
посета буде што пријатнија, забавна и учинковита. Следећи савети ће
вам помоћи да остварите квалитетну посету Народном музеју:

• Контактирајте музеј пре планиране
посете.
• Проверите радно време и могућности
рез ервације посебног термина уколико
нис те у могућности да посетите музеј у
редовно радно време.
• Договорите конкретну тему едукатвне • Препоручени број деце у једној групи је
до 30. Група већа од тог броја не омогућава
радионице.
• Упознајте децу с одабраним едукативним квалитетно учешће у музејској радионици.
програмом у музеју и појмовима са којима
ће се сусрести.

• Током посете музеју сарађујте са водичем
/кустосом у сврху сигурности деце у прос
тору.
• Подстакните децу да посматрају, уочава
ју, постављају питања и повезују нова саз
нања са већ познатим појмовима.
• Забавите се заједно с децом!
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• По повратку из музеја разговарајте са де
цом о њиховим и вашим утисцима.
• Јесу ли задовољнa, шта им је било најза
нимљивије и да ли би поново посетилa му
зеј.
• Ваши утисци важни су и нама, па нам
слободно упутите повратну информацију
о вашој посети на телефоне или имејлове
наведене на страници са информацијама.
• Упознајте родитеље са информацијама
ваше посете и подстакните их да са децом
посете Народни музеј у Лесковцу.

1. Школа музеологије
Трајање: 60 – 70 минута
Термини: од септембра до јула
Локација: Народни музеј Лесковац

еч „музеј“ је старогрчког порекла и значи
„свето дрво посвећено музама“. Музеји су
некад сматрани чуварима старих предмета до
ступних и разумљивих само реткима, а данас
је музеј средиште културе, отворен за све који
желе да виде, да науче, да дискутују.
У Народном музеју Лесковац раде историча
ри, археолози, етнолози, конзерватори, библи
отекари, уметници, педагози... Сви заједно ра
де на томе да очувају прошлост овог града за
будуће генерације.

У оквиру ове радионице сазнаћемо све о музе
јским занимањима. Како се води брига о музе
јским предметима, како настају музејске изло
жбе и како, заправо, живи музеј. У креативном
делу радионице деца ће се препустити машти
и кроз цртеж покушати да нам прикажу како
они замишљају музеј и људе који раде у њему.
Циљ радионице: на креативан начин објаснити де
ци шта је то музеј, ко су људи који раде у музејима,
развијати позитиван однос према музејским инсти
туцијама.

М
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2. Моја књига - музејска прича
Трајање: 60 – 70 минута
Термини: од септембра до јула
Локација: Народни музеј Лесковац

првом делу радионице сва
ко дете добиja књижицу са
задацима у којој се налазе илу
страције предмета који су изло
жени у сталној поставци Наро
дног музеја Лесковац. Урађена је
тако да деци приближи наративе
музејских збирки на занимљив и
креативан начин, да им омогући
да уживају у истраживању исто
рије и културе свог краја.
Здраво! Ја живим овде, у праисторијској колиби. Тако почиње наше дружење са ликовима из
Изгледа да је понестало боје за мене. Помози ми и књижице. Заједно ћемо лепити сличице, боји
обоји ме.
ти, учити, цртати, повезивати бројеве, тражити
пут кроз лавиринте... Научићемо чиме су се
хран или и чиме су се бавили људи у праи
сторији, какав нак ит су носиле Римљ анке,
како су изгледали мозаици на Цар ич ин ом
граду, како су жив ели људи у средњ ем ве
ку и још много тога.
У другом делу радионице деца ће разгледа
ти сталну поставку музеја и, на интерактиван
и забаван начин, упознати се са поставком и
предметима који су представљени у књижици.
Циљ радионице: омогућити деци да на прави начин
уживају у истраживању историје и културе
свог краја кроз њима прилагођена представљања
предмета музејских збирки.
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3. Дечје игре наше прошлости
Трајање: 60 – 70 минута
Термини: од септембра до јула
Локација: Народни музеј Лесковац

док су данас за игру потребни телефон
или таблет, некад је била потребна што
пространија пољана и што већи број другара
расположених за игру и дружење. Деца су се
некада много више ослањала једни на друге,
посебно кроз игру.
У првом делу радионице ћемо причати о томе
како су се деца некадa играла, како су се игре
делиле, како се бирало дете које ће започети
игру, како су деца за неке игре сама правила
играчке (реквизите), која је била казна ако би
неко дете покушало да вара и колико је игра
била важна.

У другом делу радионице ћемо заједно са де
цом правити крпењаче и играти неке од нај
занимљивијих игара из лесковачког краја. Би
ће заступљене игре оштроумности и знања,
игре снаге и игре вештина.
Циљ радионице: развијање свести о култури и об
ичајима свог народа, поспешивање интеракције,
комуникације и сарадње међу децом
9

4. Игром у праисторију
Трајање: 60 – 70 минута
Термини: од септембра до јула
Локација: Народни музеј Лесковац

гром у праисторију је едукативна и креа
тивна радионица за децу. Осмишљена
је као програм популаризације археологије,
упознавање деце с најстаријом прошлошћу
кроз активно учење и креативну активност.
Радионица је замишљена као комбинација ар
хеолошке презентације и креативне радиони
це. Археолошка презентација је замишљена
обиласком сталне поставке Народног музеја.
Први део поставке обухвата период праисто
рије у Лесковачкој котлини. Интеракција деце
и кустоса биће усмерена на подстицање инте
ресовања за археологију и археолошку баш
тину, а деца ће се на њима прилагођен начин
упознати са најстаријим раздобљем људске
историје, праисторијом, и то праисторијским
раздобљем, културама и технологијама рада
праис торијског човека, до карактеристичних
предмета и значајних налазишта.
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У креативном делу радионице деци ће се
омогућити моделирање у глини и учење
вештине ткања на начин како се то радило у
праисторији.
Циљ радионице: омогућити деци да на прави начин
уживају у истраживању историје и културе свога
краја кроз њима прилагођена представљања пред
мета музејских збирки.

5. Стари занати и еснаф
Трајање: 60 – 70 минута
Термини: од септембра до јула
Локација: Народни музеј Лесковац

У практичном делу радионице деца ће
се ликовно изражавати украшавањем
предмета израђених од глине. Биће им
уручене захвалнице (еснафско писмо)
за учешће у радионици, а од најбољих
радова биће организована изложба деч
јих радова са радионица.
ноги производи који су били нео
пходни за живот пре сто или двеста
година данас више то нису. Променом
начина живота дошло је до губљења
одређених заната, али потребно је те
занате сачувати од заборава. Ако ми то
не урадимо, за многе ствари у скоријој
будућности неће се знати ни да су пос
тојале.

Циљ радионице: стицање елементарних зна
ња о појединим традиционалним занатима,
схватање значаја њиховог очувања и негова
ња.

У оквиру теоријског дела деци ће бити
представљени стари занати, начин
израде и производи старих заната. За
децу је припремљена презентација са
фотографијама старих занатских ради
оница и производима занатлија. У тео
ријском делу ћемо такође говорити и о
еснафима – занатским удружењима, о
важности њиховог постојања, о њихо
вим обележјима и обичајима.
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6. Музејска памтилица
Трајање: 60 – 70 минута
Термини: од септембра до јула
Локација: Народни музеј Лесковац

првом делу радионице играмо игру
памћењ а која је веома знач ајна по свом
позитив ном утиц ају на дечје памћење. Она
побољшава концентрацију, одлична је за веж
бање визуелног памћења и пажње. На овај
начин омогућавамо деци да се кроз игру
памће
 ња упоз нају са предметима који су из
ложени у Народном музеју.

Након завршетка игре, пролазимо кроз поста
вку музеја, где ће деца тражити и препознавати
музејске предмете са картица које су „освојили”
у игри. Причаћемо о називима предмета, где
су пронађени, чему су служили, од ког матери
јала су направљени, како су се користили итд.

Желимо да након игре, ше
тња кроз поставку буде права
забава, да деца без оптереће
ња и кроз интеракцију приђу
знању и усвоје га кроз забаву.
Циљ радионице: развијање памће
ња, повезивање опажених инфор
мација и увођење у визуелно миш
љење, стварање интересовања и
потреба за посету музеју.
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7. Слагалица
Трајање: 60 – 70 минута
Термини: од септембра до јула
Локације: Градска кућа, Народни музеј Лесковац

адионица се састоји из два дела. Први део
се одвија у музејској учионици. Примењује
се групни облик рада. Свака група добија зада
так да састави слагалицу.
Састављањем слагалице добија се илустрација
предмета изложеног у сталној поставци На
родног музеја. На слагалицама се налазе неоли
тска секира, римски новац, шлем и још много
музејских предмета. Слагалице су од 4, 6, и 20
делова па свако дете може да бира лакшу или
тежу слагалицу, у складу са могућностима.
У другом делу радионице предвиђен је обила
зак сталне поставке. Деца имају задатак да
пронађу предмет са слагалице а након тога
ће имати прилику да се на интерактиван
и заб аван начин упознају са поставком и
предм ет има.
Циљ радионице: стицање елементарних знања
о појед ин им музејским предметима, схватање
значаја о чувању истих.
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8. Додирни прошлост
Трајање: 60 – 70 минута
Термини: од септембра до јула
Локација: Народни музеј Лесковац

музеју постоји тактилна изложба са 19
реплика одабраних експоната из збирки
музеја. У радионици учествује 19 деце и у првом делу радионице детету се ставља повез
преко очију а кустос дете води тактилном
стазом до изложбе. Док се дете путем чула додира упознаје са предметом, кустос му даје
његов опис (које је боје, од ког материјала је
направљен, чему је служио). Деца имају прилику и да „читају“ легенде на Брајевом писму.
Након тога, у практичном делу радионице,
моћи ће да се ликовно изразе, тј. нацртају предмете који су тактилно доживели. Након тога
одлази се са децом до изложених предмета где
она визуелно препознају предмете, упоређују
цртеж и реплику, а затим свако од њих има
прилику да исприча шта је научило о пред
мету и пренесе усвојено знање.
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Циљ радионице: ширење свести о животу људи са
оштећеним видом, тактилно доживљавање музе
јских предмета

9. Направи или нацртај свој сувенир
Трајање: 60 минута
Термини: од септембра до јуна
Локација: Народни музеј Лесковац, Градска кућа

роз радионицу тражи се одговор на пита
ње: шта би могао бити добар музејски су
венир? Причаћемо о томе шта је музејски су
венир, зашто се прави, која му је намена...
Деца приликом обиласка поставке Народног
музеја Лесковац посматрају пажљиво предме
те размишљајући о томе шта би од тога волели
да имају као сувенир. Који мотиви би се мог
ли искористити?
Деца ће се укључити у брендирање музеја и
моћи ће у практичном делу радионице да на
цртају или направе од пластелина сопствену
успомену на Музеј!

За децу ће бити припремљени предлози и фо
тографије предмета које би могла да нацртају
или направе као сувенир који ће понети са со
бом. На овај начин помоћи ће и људима који
раде у музеју јер, ће на тај начин сазнати који
од предмета привлачи дечју пажњу и какав
сувенир би им био најинтересантнији у музе
ју.
Циљеви радионице: објаснити деци шта је музејски
сувенир, приближавање традиције, допринос бо
љем разумевању националне прошлости, развијање
маште.
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10. Кад порастем бићу кустос
Трајање: 60 – 70 минута
Термини: од септембра до јула
Локација: Градска кућа

На овај начин смо хтели да избегнемо пасивно
слушање кустоса, и дати прилику деци да ак
тивно учествују у обиласку поставке. То је, ује
дно, и повратна информација о мери усвоје
ног знања деце током првог радионичарског
дела.
Циљ радионице: упознавање са занимањем кустос,
стицање елементарних знања о појединим тради
ционалним предметима, схватање значаја њихо
вог чувања и преношења знања.

адионица се састоји из два дела. Први део
се одвија у музејској учионици. Примењује
се групни облик рада. Свака група добије за
датак да састави слагалицу. Састављањем
слагалице добија се илустрација предмета из
ложена у сталној поставци у Градској кући.
Након тога, свака група деце добија краћи
опис предмета – намена предмета, временски
период када је био у употреби итд. Задатак де
це је да упамте што више података о предмету.
У другом делу радионице предвиђен је обила
зак сталне поставке. У тренутку када се током
обиласка дође до предмета који је одређена
група добила склапањем слагалице, улогу ку
стоса преузима та група и остале извештава о
том предмету.
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11. Музејске асоцијације
Трајање: 60 – 70 минута
Термини: од септембра до јула
Локација: Народни музеј Лесковац

Циљ радионице: схватање важности очувања и
негов ања дијалекта нашег краја, проширивање
знања деци о обичајима, учење кроз игру.

ечи и народне изреке из овог краја јужне
Србије важна су лексичка и етно-грађа која
треба да се сачува од заборава. Лесковачки
говор је аутентичан и препознатљив у целој
Србији, он открива много и о духу људи који
га користе. Узимајући све то у обзир, желели
смо са децом да урадимо радионицу која ће
им кроз игру и на забаван начин приближити
значење неких речи и изрека нашег краја.
У првом делу радионице ћемо упознати децу
са неким речима и изрекама из нашег краја и
покушати да им приближимо њихово значе
ње.
У другом делу радионице поделићемо децу у
групе, свака група ће извући по једну непозна
ту реч. Након тога креће игра асоцијације у
којој ће деца на забаван начин откривати зна
чење речи које припадају старом лесковачком
говору.
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12. Чаробна музејска кутија
Трајање: 60 минута
Термини: од септембра до јуна
Локација: Градска кућа

адионица Чаробна музејска кутија уво
ди децу у свет њима мање познатих пој
мова и свет предмета који су некада били у
свакодневној употреби. Деци ће бити објаш
њено да током обиласка поставке пажљиво
слушају, памте и записују називе,или цртају
предмете који се налазе у музеју а њима су не
познати.

У практичном делу радионице деца ће бити
подељена у пет група од 5-6 деце.
Један члан из сваке групе (капитен) имаће мо
гућност да из чаробне музејске кутије извуче
папир на коме се налази назив предмета.
Његов задатак биће да пантомимом објасни
деци о ком предмету се ради. Група која по
годи највише појмова је победник у овој ради
оници.
Деца ће моћи, након што погоде предмет, да
постављају питања капитену у вези предмета
који је извучен из кутије. На овај начин развија
се појачана концентрација и знатижеља код
деце а и такмичарски дух, као и тимски рад
и жеља да се што већи број предмета упамти.
Циљеви радионице: приближити начин живота,
обичаје и живот људи који су живели у граду, ра
звој позитивних осећања према прошлости, учење
појмова кроз игру пантомима.
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13. Бако, деко, водим вас у музеј
Трајање: 60 минута
Термини: од септембра до јуна
Локација: Народни музеј Лесковац

адионица је намењена деци и бакама и де
кама. Научићемо зашто је фотогафија
важн а и како се прави изложба. Причаћемо
о музејским фотографијама, како се чувају и
какав значај имају за традицију и музеј. Оба
веза деце биће да унапред припреме и донесу
фотографије својих предака, куће, предмета…
(што старије - то боље).

Циљеви радионице: подстицање породице да своја
породична знања и искуства која се односе на тра
дицију и обичаје сачувају тако што ће пренети
својој деци развој позитивних осећања према про
шлости.

У практичном делу радионице деца ће са ба
ком и/или деком од старих породичних фо
тографија правити свој породични пано. Сва
ко дете ће имати прилику да украси рам за
фотографије како би што лепше и боље пред
ставило део своје прошлости.
Причаћемо о тим фотографијама и заједно
доћи до одговора како се некад живело, како
су изгледале куће, како су се облачили људи,
како се школовали.Баке и деке ће нам дочара
ти тај период из свог искуства. Направићемо
заједничку изложбу фотографија која ће бити
отворена у музејском простору. На тај начин
деца ће дати свој допринос очувању поро
дичне традиције, сазнати како се прави из
ложба и бити поносни на допринос који су
дали за организацију овако важне изложбе за
њих и њихову породицу.
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14. Дечји музејон

ечји музејон функционише као дечји му
зејски клуб који је смештен у простору
Градске куће, издвојеног објекта Народног
музеја. У њему се окупљају деца, проводе са
држајно своје слободно време и развијају по
зитиван однос према културној баштини,
традицији и уметности. Намењен је деци од 5
до 11 година. Опремљен је савременом техни
чком опремом,библиотечким фондом за децу
са историјском тематиком, специјално дизај
нираним дидактичким и едукативним мате
ријалом.
У дечјем музејону реализују се васпитно-обра
зовне активности кроз: индивидуални рад са
децом користећи едукативни материјал дечјег
музејона, музејске радионице, породични
програм.
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уторак-субота од 8.00 до 16.00
понедељком музеј не ради
Цена едукативне радионице је 100,00 РСД по
детету.
Цена за радионицу бр.2 је 350 РСД по детету
(са књижицом)
Деца са инвалидитетом не плаћају улазницу.
Одрасле особе у пратњи групе не плаћају ула
зницу.

Радмила Крстић (1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14)
Никола Марковић (2, 6, 7, 12, 13)

Резервације се примају сваким радним даном
од 8.00 до 16.00 сати на телефонске бројеве:
016/213-063; 064/871- 54-74
е-маил: nmradionice@gmail.com

Све додатне информације и новости о едука
тивном програму током године можете до
бити на горе наведене телефонске бројеве и
емаил адресе.

Владимир Прокоповић
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