
PROGRAM RODZINNEJ  
STREFY MALARSKIEJ 
W STAREJ KORDEGARDZIE
~
STYCZEŃ – MARZEC 2023

Sponsorem farb, materiałów 
plastycznych i artystycznych 
w strefi e „Maluję” i na warsz-
tatach towarzyszących jest 
fi rma Royal Talens.

ORGANIZATOR PATRON MEDIALNY PARTNER STREFY EDUKACYJNEJ MECENAS MUZEUM

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Strefa edukacyjna „Maluję” towarzyszy królewskiej kolekcji malarstwa.

Stara Kordegarda otwarta od czwartku do niedzieli w godzinach: 11.00-16.45

Godziny otwarcia:
11.00 - 12.45    I wejście
12.45 - 13.00    przerwa
13.00 - 14.45    II wejście
14.45 - 15.00    przerwa
15.00 - 16.45    III wejście

Zapisy: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl 

Wstęp: 5 zł za rodzinę (w piątki wstęp bezpłatny)
Bilet do kupienia w Starej Kordegardzie.
Obowiązują rezerwacje.

Kuratorki strefy edukacyjnej oraz programu towarzyszącego:
Zofi a Zaccaria, Lidia Iwanowska-Szymańska, Monika Kawecka

więcej o „Maluję”:



TYTUŁ TERMIN/-Y PROWADZENIEWIEK OPISWSTĘP

SPOTKAJMY SIĘ  
NA ŻYWO! 
wydarzenie dla rodzin

SŁUCHAJ I PATRZ 
czytanie książek  
ilustrowanych  
w różnych językach 
świata

ZIMOWE WIDOKI 
warsztaty

FERIE RODZINNE  
Z KRÓLEM  
ŚNIEGU 
warsztaty

CYKL  
WARSZTATÓW  
DLA GRUP  
W STREFIE  
„MALUJĘ” 
5 warsztatów

Kameralne spotkanie dla rodzin inicjujące 2023 rok w strefie 
„Maluję” w Starej Kordegardzie. 
Wydarzenie będzie okazją do poznania się na żywo.  

5 zł / rodzina 

100 zł / osoby

min. 10 osób 
max. 30 osób

25 zł / rodzina 

1 zł / bilet 
dla każdego 
uczestnika

5 zł / rodzina

Poznajmy nowe kolorowe światy. Pozwólmy dziecku na  
kontakt z innymi językami, rozwijajmy jego wyobraźnię  
i bawmy się z nim obcymi słowami. 
W ramach cyklu czytamy książki w języku polskim,  
angielskim, włoskim, ukraińskim, francuskim, niemieckim  
czy rumuńskim.

Zimowy warsztat malarski w śnieżnej, lodowej oprawie.  
Eksperymentujmy z tym, co białe, zimne, śliskie  
i lodowate. Zainspirujmy się obrazem „Ślizgawka”  
eksponowanym w Pałacu na Wyspie.

Stwórzmy portret Króla Śniegu – pana zimy i lodowych  
krajobrazów. Poszukajmy zagubionej śnieżynki Króla  
i opowiedzmy jej historię. 
Zabawy malarskie, muzyczne i literackie.

Maluję od dziecka i potem już nie przestaję. Moje oko patrzy 
i przetwarza, tworzy obrazy. Jakim malarzem jesteś? Jakim 
malarzem jestem? 
Cykl pięciu warsztatów artystycznych w Starej Kordegardzie, 
podczas których malować będziemy pędzlem, słowem, ciałem, 
myślą i głosem.

Lidia Iwanowska-
-Szymańska, 
Monika Kawecka,  
Zofia Zaccaria

Monika Kawecka

muzealnicy 

koordynacja:  
Lidia Iwanowska-
-Szymańska,  
Zofia Zaccaria

edukatorzy 
 

koordynacja: 
Lidia Iwanowska-
-Szymańska,  
Zofia Zaccaria

Zofia Zaccaria

Lidia Iwanow-
ska-Szymańska, 
Monika Kawecka

MALARSKA  
STREFA MALUCHA 
zabawy i animacje

Zachwyćmy się kolorami. Eksperymentujmy nimi z dzieckiem  
i pobudzajmy do swobodnej malarskiej zabawy z kolekcją  
muzeum.

bezpłatny20.01 Kolorowy zawrót głowy 
   3.02 Śnieżna biel 
17.02 Słoniowa szarość  
   3.03 Głęboka czerń nocy 
17.03 Puszysty róż obłoków 
 (pt.) g. 11-12 animacje  
12-12:45 czas wolny

1-3 
lat

0-100
lat

0-100
lat

1-5 
lat

4-10 
lat

6+

PROGRAM RODZINNEJ STREFY MALARSKIEJ „MALUJĘ” (I-III 2023 r.):

nd. 15.01
g.17.00-18.30

26.01 Rzepka [PL]
   9.02 Maisy [EN]
   9.03 Pimpa [IT]
23.03 Рукавичка  
          Rękawiczka [UA]

(czw.) g. 11-11.30 

nd. 29.01
g. 15.00-16.30 

czw. 16.02
g. 11.00-16.45 

do uzgodnienia 

Na wszystkie warsztaty obowiązują zapisy: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl Sponsorem farb, materiałów plastycznych i artystycznych w strefie „Maluję” jest firma Royal Talens.


