Drodzy nauczyciele!
Szkoły i muzea wprawdzie zamknięto, jednak zależy nam bardzo na tym,abyście nie czuli się
osamotnieni w Waszej pracy edukacyjnej. W związku z tym przesyłamy kilka propozycji
wsparcia pracy z młodzieżą na odległość, które przygotowaliśmy.
PS materiał został przygotowany przez pana Filipa Skowrona z Działu Edukacji MN w
Krakowie.
Anna Grzelak
Kierownik Działu Edukacji
Muzeum Narodowe w Krakowie
Al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków
l.p.

adres strony
www.zbiory.mnk.pl

charakterystyka zasobów
ponad 130 tys. dzieł z kolekcji MNK dostępnych
jest online. Nie tylko Leonardo, Rembrandt, Matejko czy
Wyspiański, ale także cenne obiekty grafiki, rysunku,
fotografii, rzemiosła artystycznego i uzbrojenia – to
wszystko na ekranie komputera, tabletu
lub smartfona. Dzieła można nie tylko łatwo wyszukać
przez tytuł, autora czy słowo kluczowe, ale także
poprzez zaproponowane przez MNK galerie tematyczne,
np. „Malarstwo Młodej Polski”, „Sztuka Dalekiego
Wschodu” czy „Najcenniejsze”. Na portalu
www.zbiory.mnk.pl znajdują się także eseje o
muzealnych zbiorach przygotowywane przez
pracowników Muzeum Narodowego w Krakowie –
polecamy je Wam szczególnie, bo jest to gotowy,
ciekawy materiał do wspólnego czytania i oglądania z
uczniami (lub zadania im do samodzielnego zapoznania
się).

https://mnk.pl/artykul/rodzi rodzinne ścieżki do samodzielnego zwiedzania,
nne-sciezki-doprzygotowane przez pracowników Działu Edukacji
samodzielnego-zwiedzania- MNK. Szczególnie polecamy karty pracy z
i-materialy-do-pobrania
cyklu „Do dzieła!”. Są one poświęcone pojedynczym
dziełom sztuki z naszej kolekcji. Kart będzie więcej z
dnia na dzień!
https://artsandculture.googl
e.com/partner/the-nationalmuseum-in-krakow

dzięki współpracy z Google Arts & Culture, Muzeum
Narodowe w Krakowie można zwiedzać online bez
wychodzenia z domu. Wirtualny spacer możliwy

jest po pięciu oddziałach Muzeum (Gmach Główny,
Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego z Pawilonem
Józefa Czapskiego, Pałac Biskupa Erazma
Ciołka, Dom Jana Matejki oraz Muzeum Karola
Szymanowskiego w Willi "Atma").
https://mnk.pl/artykul/pliki- - w najbliższych dniach pod tym linkiem znajdą się karty
do-pobrania-dla-nauczycieli pracy oraz scenariusze zajęć, które zostały zainspirowane
lekcjami muzealnymi prowadzonymi przez naszych
edukatorów. Zazwyczaj mogą Państwo zamówić je
w naszych galeriach, jednak teraz zapraszamy do
samodzielnego poprowadzenia zajęć przez Państwa
razem z Waszymi uczniami w sposób zdalny.
Facebook Muzeum
Narodowe w Krakowie oraz
Przeszłość Przyszłości.
Muzeum Książąt
Czartoryskich –
https://cyfrowe.mnk.pl/dlibr
a

na profilach facebookowych publikujemy na
bieżąco ciekawostki o naszych zbiorach, ludziach
związanych z muzeum oraz samym muzeum, m.in. w
cyklu #muzealneopowieści.
bogaty cyfrowy zbiór z kolekcji Biblioteki MNK czy
Biblioteki Książąt Czartoryskich. Na portalu online
można oglądać m.in. kolekcje muzykaliów, kartografii,
starych druków, czasopism czy rękopisów ze zbiorów
MNK.

https://www.youtube.com/u na naszym kanale na Youtubie
ser/2012MNK
dostępne są zapowiedzi wystaw, zapisy rozmów i
materiały archiwalne.
http://mediatekamnk.pl/

archiwum Muzeum Narodowego w Krakowie.
Eksplorując stronę można dowiedzieć się nieco więcej o
przeszłości Muzeum.

