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גננות יקרות,
גם השנה אנו שמחים להציג בפניכן מערך תערוכות ,תכניות הדרכה ופעילויות מיוחדות לגיל הרך.
תכניות המוזאונים מועברות על ידי צוות מקצועי ואדיב ,המזמין לחווית התבוננות ,למידה והנאה.

מוזיאון פתח תקוה לאמנות
סדנת הדפס  .עיגול ,משולש ומרובע יוצאים למסיבה

שעה וחצי

שיחה  /מצגת  /סדנה
בסדנת הדפס ייחודית ,העושה שימוש במכבש דפוס
עתיק ומקצועי ,מכירים הילדים את צורות וצבעי הבסיס
ומשתמשים בהם ליצירת עבודת אמנות מרהיבה .מומלץ
ליצור תערוכת הדפסים בגן הילדים בעקבות הביקור.
התכנית מתאימה גם כאירוע משפחות וכפעילות אחה"צ.

נהר מולאן  .עולם רחוק עולם קרוב

שעה וחצי

תערוכה  /סדנה
צמד האמנים הסינים ,האחים צ'ן יופאן וצ'ן יוג'ון ,בונים
במוזיאון מיצבים אדירי ממדים ,ממגוון חומרים אורגניים
וחפצים זמינים ,המתכתבים עם זיכרונות ילדותם .דרך
הפיסול במוזיאון ,מזמינים האמנים את המבקרים להכיר
את התרבות הסינית ואת כפר ילדותם בסין והנהר הסמוך
לו" ,נהר מולאן".

קיץ  . 2064אל עולם המיחזור
תערוכה  /סדנה
התערוכה מציעה תמונת מצב בדיונית של כדור הארץ
בקיץ של שנת  2064ומגלה עתיד המשלב יופי מרשים,
המקיף את הצופה מכל עבר ,לצד ביקורת על אחריותו
של האמן כלפי הטבע .הילדים יקיימו שיחה על השפעתנו
על הסביבה תוך התנסות ביצירה מחומרים ממוחזרים.

שעה וחצי

מוזיאון ראשונים לתולדות פתח תקוה
זיגי חבר מכוכב אחר

שעה וחצי

תאטרון  /סדנה
"זיגי" חבר מכוכב אחר ,נוחת עם החללית שלו באמצע
המוזיאון ומשתמש באופן מקורי ומפתיע בכלים הישנים
במוזיאון .פעילות תיאטרלית משעשעת הממחישה את
עולם הכלים הישנים.

רכבת הסיפורים

שעה וחצי

תאטרון  /סדנה
פעילות תיאטרלית משעשעת ומעשירה המציגה את
עולם ספרות הילדים ההיסטורית והעכשווית במבט מרענן
בליווי סדנת יצירה.
מתאים כאירוע משפחות וכפעילות אחה"צ.

משחקים במושבה

שעה וחצי

תאטרון  /סדנה
חוויה ייחודית עם מגוון צעצועים ישנים מהמושבה פתח
תקוה ,המתגלים בחנות צעצועים מודרנית .מגוון משחקים
היסטוריים ,שעוצבו במיוחד לפעילות המשחקים של
הילדים! לסיום – סדנת סיפור בקופסה.
מתאים כאירוע משפחות וכפעילות אחה"צ.

 140 .שנה לפתח תקוה .

להתראות במוזיאון!

איך מזמינים?
הזמנת ביקורים נעשית בטלפון או בכתב ,באמצעות טופס הזמנה.

איך מגיעים?
הכניסה למתחם :מהשער ברחוב ארלוזורוב  30פינת רחוב גייסות השריון.
לנוחיותכם ,במקום קיים חניון.
יש להגיע בשעה שנקבעה לביקור.

איך היה?
טופס משוב יוגש לכם בזמן הביקור ,חוות דעתכם חשובה לנו.
תודה על שיתוף הפעולה.

מחלף התקוה
ז'בוטינסקי
אזור
השרון

תל אביב
צומת גהה

הצוערים
כצנלסון

גייסות השריון

קפלן

חניון

קריית
המוזיאונים

ארלוזרוב
רח' ארלוזרוב  ,30פתח תקוה

לפרטים נוספים ולהזמנות :אריאלה כץ ,מנהלת מכירות
www.petachtikvamuseum.com  arielak@ptikva.org.il  03-9286304

