
DOPROVODNÉ PROGRAMY - 42. MDVV LIDICE 
 

Tvořivý koutek v expozici výstavy 

Během výstavy je pro děti připraven tvůrčí koutek (setí obilí, veselé kolíčky se zvířaty, 

doplňovačky, pexesa, výtvarné činnosti…) 

Putování s pastelkou 

Zábavná hra s třemi okruhy a tajenkami, ve kterých děti objevují místa skrytého pokladu. 

Hra je dovede od Muzea do Lidické galerie a provede výstavami. Je možná ji hrát i 

opačným směrem z Galerie k Muzeu.  

Vhodné pro jednotlivce, či malé skupinky. K vyžádání v recepci galerie i muzea. 

  



MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Když jsem já sloužil…  
 

(program pro děti od 3 let až po 2. třídu ZŠ)  
 

Cena pro skupinu: 300 Kč  

Délka programu: 60 minut 

 

Program pro nejmenší je zaměřen nejen na zvířata a mláďata, ale také na zemědělství. 

Čím nám zvířata na statku pomáhají, jak se vyrábí mléko, chleba a sýr? Během 

naučného programu se formou her a obrázků dozvíme mnoho zajímavých informací, 

rozezníme galerii a vyzkoušíme výtvarné čarování. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZÁKLADNÍ ŠKOLY (1. STUPEŇ) 

Chválím Tě Země má…  
 

(program pro děti od 6 let až po 5. třídu 

ZŠ) 

Cena pro skupinu: 300 Kč + 40 kč účastník 

vybrané dílny 

Délka programu: 60 minut + délka možné 

dílny (45 minut) 

 

Program je zaměřen na výtvarná díla dětí 

z celého světa. Co nám Země dává, co je 

zemědělství a hospodářství, co lidem přináší? 

Jak se vyrábí například chléb? Během 

vzdělávacího programu se formou zajímavých 

tvůrčích činností seznámíme se světem 

dětem dnes již méně známým.  

 

 

 

K programu lze objednat tvořivou dílnu Studia Labyrint Kladno: 

1. Papírové dílničky pro nejmenší, výroba kytičky kusudama (1. stupeň) 

2. Zdobení perníčků (1. stupeň) 

3. Drátkové ozdoby s korálky (1. stupeň) 

4. Klovatinové obrázky (1. stupeň) 

5. Plstění z ovčího rouna mokrou i suchou technikou (1. a 2. stupeň) 

6. Výroba tiskátek, malba na textil (1. a 2. stupeň) 

7. Výroba z pedigu - jednoduché opletky, hnízda (1. a 2. stupeň) 

8. Falešná suchá jehla - rytí a tisk obrázku (2. stupeň) 

9. Modelování ze slaného těsta, dekorace, přívěšky (1. stupeň) 

10. Šití z filcu - zvířátka, květiny, ozdoby (1. a 2. stupeň) 

11. Výroba hakisaku - zdobení barvami na textil - (1. a 2. stupeň) 

 



ZÁKLADNÍ ŠKOLY (2. STUPEŇ)  

A STŘEDNÍ ŠKOLY 

Lidice žijí v obrazech  

Cena pro skupinu: 300 Kč 

Délka programu: 120 minut 

Program je zaměřen na Mezinárodní dětskou výtvarnou výstavu a Lidickou sbírku. 

Prohlídka výstav, život a dílo známých umělců, historie Lidic, poselství obrazů, zajímavé 

techniky. To vše formou tvořivých přístupů a skupinové práce, učení vlastním prožitkem. 

Žáci ve skupinkách vytvoří dílo, které budou věnovat Lidické galerii. 

Do programu Lidice žijí v obrazech, je možné zahrnout prohlídku muzea a pietního 

území. 

 

Objednávky  

 Program je nutné objednat nejméně 14 dní předem. 
 Objednaný program je možné zrušit nejpozději den předem. 
 Objednávky přijímáme na adrese: rezkova@lidice-memorial.cz 

V případě dotazu kontaktujte MgA. Kateřinu Oplatkovou Rezkovou na tel.: 

312 253 702, 739 690 566 nebo na adrese rezkova@lidice-memorial.cz 
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