Súťaž mladých bádateľov
Múzeum mesta Bratislavy vyhlasuje súťaž mladých bádateľov Detského
ateliéru Múzeum má budúcnosť.
Od nového školského roku 2012 – 2013 pripravujeme opäť už druhý ročník súťaž
pre návštevníkov ateliérov v cykle Lárom - fárom po múzeu a v cykle Stretnutie
s ľuďmi z minulosti. Najčastejší návštevníci budú zaradení automaticky do súťaže
o „Grand prix mačky Malvíny“ . Zároveň získate aj ďalší bonus – vstup zdarma
na veľké finále na Hrade Devín – Devín patrí deťom. Celkový víťaz Grand prix
získa hračku – veľkú mačku Malvínu. Výnimočná je tým, že sa nedá nikde kúpiť.
Bude len jedna, identická s tou, ktorá je v ateliéri.
Výsledky súťaže vyhlásime pre verných, ale aj ostatných návštevníkov ateliérov
dňa 15. 06. 2013 na hrade Devín na Veľkom finále, kde na vás čakajú hodnotné
ceny.
Podmienky súťaže a kategórie:
– najlepší mladý bádateľ
– najlepší mudrlant
– najlepší kreslič
– najlepší rodič dokumentátor
– Grand prix Mačky Malvíny
Súťaže sa môžete zúčastniť, keď navštívite minimálne spolu 5 ateliérov do 1. 06.
2013.
– v cykle Lárom – fárom po múzeách
– v cykle Stretnutie s ľuďmi z minulosti
Čím viac ateliérov navštívite, tým máte väčšiu šancu vyhrať najvyššiu cenu Grand prix Mačky Malvíny. Ak viac účastníkov získa 100 % návštevnosť
ateliérov, rozhodnú o ich víťazstve aj body získané z vyhodnotenia ostatných
kategórií.
Súťažiť sa bude aj o ďalšie hodnotné ceny, ktoré zatiaľ neprezrádzame.
Jednotlivé kategórie vyhodnotíme na základe: účasti na ateliéroch, úrovne
a obsahu bádateľských zápisníkov – sobotníkov. Všímať si budeme tiež
jednotlivcov, ako sa zapájajú do jednotlivých ateliérov a aké sú ich múdre
myšlienky a odpovede počas ateliérov. Najlepšie si budeme zaznamenávať. Porotu
budú tvoriť veselí a len trochu prísni protagonisti divadla PIKI a múzejníci MMB.
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Čo je to bádateľský zápisník – sobotník?
V múzeu všetkým účastníkom pri každej návšteve potvrdíme účasť do
„bádateľských zápisníkov – sobotníkov“ (lebo naše stretnutia sú vždy v sobotu).
Zakúpiť si ich budete môcť za symbolických
50 centov v pokladni Múzea dejín mesta v Starej radnici počas celej sezóny.
Zároveň je pre vás pripravená programová skladačka Mačka Malvína pozýva ....
Haló, tu je Stará radnica
Ako budete pracovať s bádateľským zápisníkom – sobotníkom?
Milí bádatelia, vy si ku každému navštívenému ateliéru pridáte doma do zápisníka
krátky text a kresbičku, kde ste boli a čo nové ste sa naučili. Dajte si na práci so
zápisníkom záležať. Rodičia, ktorí chcú súťažiť v kategórii najlepší rodič
dokumentátor, si budú archivovať z podujatí najlepšie zábery. Neskôr nám ich
odovzdajú – najviac osem záberov – na cd nosiči.
Vyhodnotenie súťaže:
Najmúdrejšie texty, najkrajšie kresby v bádateľských zápisníkoch – sobotníkoch,
najlepšie fotografické zábery rodičov a múdre odpovede počas práce v ateliéroch
dňa 15. 06. 2013 na Hrade Devín vyhodnotíme . Bádateľské zápisníky a cd
s fotografiami rodičov začneme zbierať už
01. 06. 2013 do 10. 06. 2013 v pokladni v Starej radnice, kde ich bude treba
priniesť. Bádateľské zápisníky vám na hrade vrátime.
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