
 II. polrok

Neformálne a zážitkové vzdelávanie v múzeu predstavuje vhodné doplnenie predprimárneho 
vzdelávania v materských školách. Nadväzuje na tematické okruhy a vzdelávanie v oblasti 
štátneho vzdelávacieho programu. Môže tak obohatiť výchovno-vzdelávací proces žiakov

v priestore autentických historických budov a originálnych artefaktov.

Edukačné aktivity Stredoslovenského múzea (SSM) zahŕňajú:

• LEKTORÁTY v expozíciách SSM na vybrané témy
s možnosťou vzhliadnuť originálne artefakty na vlastné oči.
Vstupné: 1,60 €, deti do 6 rokov zdarma.
Dĺžka trvania: 45 min.

• PREHLIADKY výstav s lektorátom, 
ktoré zahŕňajú aj množstvo vizuálnych a interaktívnych prvkov.
Vstupné: 1,60 € , deti do 6 rokov zdarma.
Dĺžka trvania: 30 min.

• TVORIVÉ DIELNE podporujú vzdelávací proces
a poskytujú priestor na rozvoj kreatívnych schopností detí. 
Tematicky sa viažu k témam expozícií a výstav.
Vstupné: 2 €
Dĺžka trvania: 45 min.

• TVORIVÉ DIELNE 
k rôznym ekologickým a prírodovedným témam. 
Vstupné: 1 €
Dĺžka trvania: 45 min.

• VZDELÁVACIE PROGRAMY
s doplnením hravých úloh a hier poskytujú priestor 
na hlbšie spoznávanie vybranej problematiky.
Vstupné: 2 €
Dĺžka trvania: 1 – 1,5 hod.
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PRE MATERSKÉ ŠKOLY
v školskom roku 2021/2022                

PONUKA VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT
STREDOSLOVENSKÉHO MÚZEA

Pri jednotlivých programoch uvádzame odporúčanú vekovú kategóriu 
aj nadväznosť na učebné osnovy. Záujem o absolvovanie programu

 podľa výberu je potrebné nahlásiť najneskôr TRI DNI VOPRED. 
Pedagogický dozor má vstup zadarmo a zodpovedá za pokojný priebeh aktivity.

1,60 €
45 min



MÚZEJNÝ ŠKRIATOK
V noci chodí po našom múzeu malý škriatok a robí poriadnu šarapatu. S deťmi 
sa pozrieme na to, čo ten nezbedník vyparatil a nájdeme predmetom správne 
miesto. Zameriame sa na porovnanie života v minulosti a dnes.

Modernizáciu vzdelávacieho programu SSM
z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 
Fond je hlavným partnerom projektu.

MATEJOV DOM,
Nám. Š. Moysesa 20, Banská Bystrica
tel. číslo: 048/412 55 77
kontaktná osoba: Jaroslava Dobrotová 
e-mail: md@ssmuzeum.sk, dobrotova@ssmuzeum.sk

Stála expozícia HISTÓRIA MESTA BANSKÁ BYSTRICA 
V stálej expozícii  o histórii Banskej Bystrice vám vyrozprávame vznik 
Stredoslovenského múzea, históriu medeného mesta a umožníme vám spoznať 
jeho najvýznamnejšie osobnosti. Uvidíte hodnotné zbierkové predmety, vzácne 
klenoty a bohatú archeologickú expozíciu. Medzi exponátmi nechýbajú rôzne zbrane,
ktoré nielen chránili, ale aj brali životy, výsledky práce šikovných rúk bystrických 
remeselníkov, či zbierky gotického umenia v našom meste.

Hravé sprevádzanie stálou expozíciou 
PRÍRODA STREDNÉHO SLOVENSKA
Prehliadka stálej expozície so zameraním na spoznávanie geológie, fauny a flóry, 
na charakteristiku a porovnávanie biotopov vyskytujúcich sa na strednom Slovensku. 

Interaktívne sprevádzanie výstavy SEDÍM NA VEDNÍ A JE MI DOBRE
(do 12. 06. 2022)
Zažite s nami pocit, aké to je posedieť si na drôtoch elektrického vedenia. 
Spolu sa porozprávame o vtákoch, ktoré si radi a hlavne bezpečne sadajú 
na drôty, ktoré do vašich izieb prinášajú svetlo. 

TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ
Radvanská 27, Banská Bystrica 
tel. číslo: 048/410 33 76
kontaktná osoba: Mgr. Lucia Hrčková, PhD.
e-mail: tk@ssmuzeum.sk, hrckova@ssmuzeum.sk

Po dohode je možné spracovať aj iný vzdelávací 
program s PRÍRODOVEDNÝM ZAMERANÍM
 (ekológia, environmentalistika, botanika, 

zoológia, geológia, etológia zvierat) 
podľa konkrétnych požiadaviek učiteľov.
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Viac informácií Vám poskytne: Mgr. Ivana ŽAČOKOVÁ, manažér vzdelávania
t. č. 0915 788 146, 048/412 55 87, e-mail: zacokova@ssmuzeum.sk; vzdelavanie@ssmuzeum.sk


