


Drodzy Rodzice, jeżeli chcecie aby
urodziny waszego Dziecka były dla

niego prawdziwym przeżyciem,
zapraszamy do siedziby Muzeum AK na

Zagadkowe Urodziny!
 

Zespół Muzeum AK przygotował ofertę
niezapomnianego przyjęcia.

Będzie ciekawie i AKtywizująco.
 



Co będzie 
się działo? 



Część I 
Udział w warsztatach tematycznych
– zajęcia które rozwiną
zainteresowania dzieci i pokażą
wiele ciekawych aspektów historii, 
o których na pewno nie dowiedzą
się w szkole. 



Tematyka warsztatów 



Czworonożni żołnierze
– zwierzęta też walczą 

Podczas warsztatów uczestnicy
dowiedzą się, jakie były role zwierząt
w armii. 
Poznają postacie takie jak Niedźwiedź
Wojtek, Pies Chips oraz Kasztanka. 



Poznajemy współczesnych
rycerzy 

Uczestnicy poznają największych bohaterów 
II wojny światowej w Polsce.
W czasie warsztatów zaprezentujemy oryginalny
żołnierski ekwipunek. 
Dzieci będą mogły zobaczyć i dotknąć m.in. hełm,
telefon polowy, odznaczenia, a w trakcie zajęć
dowiedzą się jak duże znaczenie dla żołnierzy
miały polskie symbole narodowe. 



Uczestnicy uzyskają informacje na temat
polskich wywiadowców, kurierów, łączników
i harcerzy. Otrzymają materiały edukacyjne
zawierające m.in. teksty źródłowe, fotografie
i łamigłówki. Zdobyte informacje
wykorzystają w praktyce podczas gry
terenowej na ekspozycji Muzeum. 

Zostań asem wywiadu



W okupowanym mieście

Uczestnicy poznają dokładniej warunki życia
codziennego na terenie okupowanej Polski.  
W sposób szczególny przybliżona zostanie
działalność konspiracyjna prowadzona na
terenie Krakowa, a zdobyte informacje
uczestnicy wykorzystają podczas gry
wielkoformatowej o powierzchni 50 m2.



Część II urodzin
 Po części warsztatowej odbędzie się przyjęcie 

z poczęstunkiem, który należy zapewnić we
własnym zakresie. Dodatkowo istnieje możliwość
skorzystania, za dopłatą z usług animatorki zabaw
dziecięcych i malowania twarzy.

Na zakończenie urodzin każdy uczestnik
otrzyma pamiątkowy dyplom. 



Cena przyjęcia urodzinowego: dla grupy do 15 osób – 400 zł 
(koszt każdej następnej osoby to 25 zł) 

Czas trwania:  3 godziny

Terminy i godziny: Od wtorku do niedzieli w godzinach 10.00-17.00 

Rezerwacji przyjęcia dokonać można telefonicznie w godzinach pracy
Muzeum oraz mailowo. 

Informacje szczegółowe

12 41 00 770 
jcwik@muzeum-ak.pl



Muzeum AK zapewnia: 
Godzinne warsztaty, połączone ze zwiedzaniem Muzeum, 
Fachową opiekę, 
Salę urodzinową
Przestrzeń dla rodziców i opiekunów,
Lodówkę przeznaczoną na przechowanie poczęstunku, 
Nieodpłatne zwiedzanie Muzeum dla rodziców i opiekunów * 
Zaproszenia dla gości (druk lub PDF)
Pamiątkowe dyplomy dla uczestników przyjęcia, 

* w przypadku zwiedzenia z przewodnikiem wystawy Muzeum wymagana jest rezerwacja
oraz odpłatność w wysokości 120 zł – język polski lub 170 zł język angielski/niemiecki)

Informacje szczegółowe 



Muzeum nie zapewnia animatora zabaw, poczęstunku, dekoracji sali urodzinowej 
Animator dla dzieci– malowanie twarzy, skręcanie balonów – ok. 120 zł za godzinę
(wymagana rezerwacja) 







ZAPRASZAMY!


