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Ferie 2023 w IPN z Historią Beznudną

Ferie zimowe tuż... tuż...

Na czas tegorocznych ferii Instytut Pamięci
Narodowej  Oddział  w  Lublinie  przygotował
dla  najmłodszych  widzów  bezpłatne
warsztaty połączone z dobrą zabawą. Każdy
punkt programu to przygoda o różnorodnej
tematyce,  m.in:  malowanie  po  numerach,
projektowanie  gier  komputerowych,
tworzenie modeli  samolotów. Zajęcia będą
doskonałą  okazją  do  twórczego  spędzenia
czasu  poprzez  obcowanie  z  ciekawymi
przedmiotami,  historycznymi  postaciami,
wyna lazkami  czy  i ns t rumentami
muzycznymi.

Spotkania odbywać się będą w dwóch lokalizacjach, w zależności od liczebności grupy: w
siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie przy ul. Wodopojnej 2 lub w Księgarni IPN
przy ul. Staszica 22A.

Warsztaty  adresowane  są  do  dzieci  w  wieku  przedszkolnym,  szkolnym,  a  niektóre  z
nich nawet do uczniów szkół średnich.

Zapraszamy  dzieci  wraz  z  rodzicami  i  dziadkami,  a  także  grupy  zorganizowane  do
skorzystania z nowej oferty edukacyjnej "Ferie 2023 w IPN w Historią Beznudną".

Start już 16 stycznia.

W celu dokonania rezerwacji prosimy o kontakt: Anna Dmitruk, anna.dmitruk@ipn.gov.pl,
tel. 733 747 476
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16 stycznia, godz. 10.00

Warsztaty z tworzenia gier i opowiadania historii w Roblox Studio

 

17 stycznia, godz. 10.00

Warsztaty malarskie dla dzieci

Z Misiem Wojtkiem na Monte Cassino

 

18 stycznia, godz. 10.00

Warsztaty modelarskie

Zadanie specjalne - Focke - Wulf FW 190

 

19 stycznia, godz. 10.00

Nieodległa Niepodległa

 

20 stycznia, godz. 12.00

Żołnierz i sanitariuszka u krawcowej. Warsztaty Plastyczne

 

24 stycznia, godz. 10.00

Polska na pięciolinii

 

25 stycznia, godz. 10.00

Z Basią i Adasiem w daleką podróż bez kanapek...

 

27 stycznia, godz. 10.00



Giganci Nauki z Lubelszczyzny i nie tylko

Klauzula informacyjna dla nauczycieli

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z Pani/Pana
uczestnictwem w wydarzeniu organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
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