
Východočeské muzeum 
       v  Pardubicích

                          

Vás zve do světa dětí
prostřednictvím 
stálé  expozice sbírky hraček

Bylo  nebylo ……

 
Najdete zde hračky od druhé poloviny 19. století po současnost, a to z dobové tovární 
produkce, lidové hračky domáckých výrobců i hračky, které si děti vyráběly samy.
              
Hračky zde ožívají zarámovány do děje několika nejznámějších  pohádkových   příběhů a 
vtahují  Vás do  světa  dětské  fantazie.  Klasická  pohádka Hanse  Christiana  Andersena  „Cínový 
vojáček“  navozuje atmosféru měšťanské domácnosti,  dětského pokojíčku  plného  hraček  a  her. 

„Princezna na hrášku“, další příběh z pera velkého pohádkáře, je pozadím pro spoustu panenek, 
postýlek i kočárků. „Šípková Růženka“ sní svůj sen mezi hrady z  kostek, postavenými z různých 
stavebnic. Kuchyňky, nádobíčko a lidové hračky jsou propojeny s lidovou pohádkou „Hrnečku 
vař“. Poslední příběh „O panence, která tence plakala“ z cyklu  pohádek „Povídání o pejskovi 
a  kočičce“od Josefa Čapka tvoří  rámec pro hračky  z 30. až 40. let 20. století.  V dalších 
vitrínách jsou instalovány tématické celky,  například velké domácí  loutkové divadlo… 

Významnou součástí  je kolekce autorsky navržených hraček z dílny pardubického rodáka, 
průmyslového výtvarníka Víta Gruse. 

      Výukový program  ukáže žákům, s čím si hráli jejich předkové. Dozvědí se, z jakého 
materiálu se hračky dříve dělaly a kdo je vyráběl. Zjistí, že hračka neslouží pouze k zábavě, 
ale má i jinou roli. Pokusí se poznat známou pohádku, která se před nimi na obrázku odehrává 
a vzpomenout si na jejího autora. Vyberou hračky, které by do dané pohádky mohly patřit.
Na závěr mají možnost zapojit fantazii a tvořit pomocí dřevěné stavebnice.

Délka programu  cca  60 min.     Kapacita max. 30 žáků.
Vstupné 10,- Kč,  pedagogický doprovod (2 osoby) zdarma.

Je nutno se předem objednat na dobu PO– PÁ   od  8. 00 do 15. 00 hodin.
Objednávky přijímá Mgr. Pavla Procházková , tel. 466 799 275, 773 819 210 

V době její nepřítomnosti volejte, prosím, 466 799 270, e - mail: prochazkova@vcm.cz
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