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Miejsce edukacji rodzinnej U króla Maciusia zaprasza  
do uczczenia urodzin, imienin i innych ważnych okazji  
w kreatywnej, pełnej śmiechu i zabawy atmosferze.

Nowoczesna przestrzeń, pełna kolorów, niezwykłych 
zabawek, tajemniczych schowków zaprasza do zabawy  

od samego wejścia. Można tu grać w chowanego, ukrywać 
skarby, malować, śpiewać, muzykować i oglądać filmy 

– wszystko co tylko młodemu odkrywcy przyjdzie  
do głowy. Przy okazji jubilat lub jubilatka i zaproszeni 

goście poznają elementy innych kultur, zwłaszcza kultury 
żydowskiej, będą uczyć się otwartości na odmienność  

i rozumienia innych zwyczajów. Wszystko to w twórczej, 
warsztatowej i pełnej eksperymentów atmosferze  
pod czujnym okiem doświadczonych animatorów. 

Bądź pierwszym, który zorganizuje imprezę w miejscu 
edukacji rodzinnej w Muzeum POLIN!
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Gry i zabawy sprzed 100 lat
Lubisz wszelkiego rodzaju gry? A może tworzysz swoje

własne? Na wystawie stałej będziemy się świetnie bawić 
na podwórku starej kamienicy. Zagramy w klasy oraz w 

drejdla (żydowskiego bączka) to tylko niektóre z przyjemności, 
które na Was czekają. Na samym końcu stworzymy własne zabawki.
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Teatrzyk kukiełkowy
Lubisz słuchać opowieści? Ta impreza jest zaproszeniem 

na spektakl teatralny, który zostanie stworzony przez 
solenizanta/ke i gości. Podczas imprezy będziemy czytać 

bajki, zbudujemy własne postaci z drewnianych łyżek, 
które na końcu wystąpią w spektaklu lalkowym. 

W trakcie zabawy nie zabraknie elementów darmowych 
i ruchowych.
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Poszukiwacze skarbów
W Królestwie Maciusia został ukryty skarb. Goście wraz 

z solenizantem zamienią się w detektywów, którzy 
zdobywając wskazówki i rozwiązując zagadki, będą szukać 
ukrytego skarbu. Mali poszukiwacze będą musieli wykazać 

się sprytem i umiejętnościami kreatywnego myślenia.
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Muzeum od kuchni
Urodziny, które mają przybliżyć i pokazać, na czym polega

praca w muzeum i z jakich elementów się składa.
Oprócz tego, że poznacie wszystkie zakamarki muzeum,

na co dzień niedostępne dla zwiedzających, to jeszcze
zaprojektujecie swoją własną wystawę.
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Na zamku Króla Maciusia

Co by było gdybyś nagle został królem/królową?
Poznaj bohatera książki Janusza Korczaka 
i jego losy – Króla Maciusia Pierwszego. 

Podczas imprezy postaramy się zbudować 
społeczność w odniesieniu do bajki Korczaka 

i zastanowimy się, czy to fajnie jest być królem?

Propozycje dla najmłodszych:

Propozycje dla starszych dzieci:

URODZINY@POLIN.PL


