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Warsztaty przewidują dwie części – część teoretyczna i część praktyczną,
każda trwa około godziny.
Edukator spotyka dzieci na recepcji (wejściu) Muzeum i krótko opowiada o
Muzeum. Dalej zaprowadza gości do gotyckiego dziedzińca – unikalnej pamiątki
architektury XIV wieku, gdzie na nie oczekuje pracownik muzeum w mnisim stroju.
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Dominikanów – korytarz procesyjny, kaplica dla spowiedzi, zakrystia, skarbiec,
refektarz.
W refektarzu (sali jadalnej) edukator opowiada o barokowym organie z
początku XVIII wieku і zapoznaje dzieci z wystawą ikon poświęconych Matce Bożej.
Zwiedzający dowiadują się o różnych typach ikon – Orantka, Hodegetria, Miłosierna.
Druga część warsztatu – zajęcia praktyczne z ikonografii na szkle. Muzealni
malarze rozdają dzieciom szklane płytki w ramkach, szablony, pędzle oraz specjalne
farby, zapoznając z techniką malowania na szkle, a dzieci w ciągu godziny rysują
ikony.
Scenariusz warsztatów „Ikona na szkle” dla niesłyszących i niedosłyszących dzieci
1. Wstęp (Wprowadzenie na temat materiałów malarskich do rysowania ikon)
2. Wykonanie konturem (markery (2), szkło (8), kalka)
3. Obramowanie i mocowanie (lakier (6))
4. Uporządkowanie palet kolorów ikon (farby akrylowe (4), szczotki (1))
5. Stosowanie złocenia (Potal (3), szczotka - wentylator (5), klej (7))

Materiały:
1. Pędzle:
8 szt. - № 1 / cienkie
8 szt. - № 3 / średnie
2. Markery CD:
dwustronne
8 szt. – Precyzyjnie i gruba
3. szlakmetal/pozłotko
- Złoto - 1 opakowanie
- Srebrny - 1 opakowanie
4. Akryl w tubce
- 12 kolorów
5. Pędzle – 3 szt.
6. Lakier do włosów
7. Klej "mikstian"
8. Ramka z szybą 13 * 18 - 8 szt.
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