Aktuálna ponuka celoročných výchovno-vzdelávacích aktivít
pre predškolské a školské zariadenia s možnosťou využitia aj pre iné
organizované skupiny návštevníkov
* Lektorský výklad k expozíciám, výstavám s možnosťou sprievodných aktivít
pre žiakov (zábavné kvízy, hry k prehliadke)
* Otvorené vyučovacie hodiny (obrazové prezentácie s komentovaním):
Čo je to múzeum? Všeobecné poslanie a význam múzeí pre spoločnosť.
Podpolianske múzeum v Detve a jeho charakter. Téma vhodná pre žiakov 5.
ročníkov – predmet dejepis, dá sa prispôsobiť aj pre iné predmety
v základných a stredných školách.
Fašiangy idú....Vznik a podstata fašiangového zvykoslovia na Slovensku.
Fašiangy na Podpoľaní.
Múzeá na Slovensku – prierez múzeí na Slovensku slovom a obrazom.
Veľká noc ide... Tradície a význam jarného zvykoslovia na Slovensku
a Podpoľaní.
Ako sa žilo na salaši – valaské tradície, chov oviec, mliekarenská
a bryndziarska výroba na Slovensku a Podpoľaní. Vznik prvej bryndziarne na
Slovensku v Detve.
Detva v histórii – prierez históriou a prehistóriou Detvy v súvislosti
s Podpoľaním ( hradisko Kalamárka, vznik Detvy a jej historické medzníky,
spôsob života na Podpoľaní).
Vígľašský zámok v histórii – dejiny hradu, najvýznamnejšie medzníky a
jeho majitelia v kontexte s Podpoľaním a Detvou a v nadväznosti na stálu
výstavu Detva v kontexte Vígľašského panstva.
Ľudový odev na Podpoľaní – prierez dejinami odievania, tradičný odev vo
svete a na Slovensku. Jedinečnosť ľudového odevu Podpoľania.
Partizánska prehliadka a oslobodzovacie boje v Detve – Slovensko,
Podpoľanie a Detva na križovatkách rokov 1939 –1945, so zameraním na r.
1944 –1945.
Július Juraj Thurzo, prvý slovenský námorný kapitán z Detvy – súkromný
a námornícky život významného detvianskeho rodáka v nadväznosti na stálu
výstavu
Vzory kožúškov na Podpoľaní – z výskumu a zbierok kožušníctva
v Podpolianskom múzeu v Detve
Prezentácie sú podľa témy vhodné na doplnenie učiva k vlastivede, dejepisu, etickej,
regionálnej, výtvarnej výchove či krúžkovej činnosti žiakov ZŠ a SŠ. Podľa
požiadaviek predškolských a školských inštitúcií je možné dohodnúť sa vopred aj na
inej téme podľa učebných osnov predmetov základných a stredných škôl s dôrazom
na regionálne dejiny.
* Tvorivé výtvarné dielne v nadväznosti na tradície: maľba na sklo a drevo, výrobky
z ovčej plste, hliny, jednoduchá batika, príp. iné techniky po dohode.
Uvedené aktivity sa dajú po dohode vzájomne vhodne skombinovať.

