
Pregătirea vizitei la muzeu
Cu câteva zile înainte de vizita la Muzeul Theodor Aman, anunțați copiii că urmează 

să descopere un muzeu inedit. Stabiliți împreună cu un muzeograf MMB data unei vizite 
ghidate. 

Încă de la anunțarea vizitei, copiii vor fi încurajați să caute informații despre muzeu 
și noțiunea de patrimoniu.

În muzeu
Discutați cu copiii detaliile organizatorice ale vizitei:
• înainte de a intra în muzeu ne cumpărăm bilet, ne lăsăm hainele și bagajele la gar-

derobă, bem apă pentru că în muzeu nu este permis accesul cu băuturi și mâncare;
• la muzeu nu avem voie să atingem obiectele expuse. Întrebați-i pe copii de ce cred 

ei că această regulă este atât de strictă și de importantă. Îi veți ajuta să internalize-
ze de la bun început o conduită potrivită în relație cu patrimoniul expus; 

• în sălile de expunere organizați-i în așa fel încât să stea la o distanță potrivită de 
obiecte, dar să se simtă confortabil, să poată observa detaliile asupra cărora doriți 
să-i faceți atenți;

• încurajați-i să pună întrebări, chiar dacă nu știți să le răspundeți la ele: cunoaște-
rea nu înseamnă neapărat informații, ci în primul rând dorința de a descoperi. Nu 
vă sfiiți să apelați la personalul muzeului dacă aveți nevoie de o informație. 

Bine de știut
Patrimoniul material este ceea ce vedem: monumente (clădiri deosebite, cetăți, 

castele, biserici, fortărețe), lucrări de artă (desene, picturi, icoane, statui), cărți, obiecte 
prețioase, bijuterii etc.

Patrimoniul imaterial este ceea ce nu putem vedea, adică tradiții, obiceiuri, po-
vești, colinde, meșteșuguri etc.

Discuții cu copiii
După efectuarea vizitei învățătorul poate urmări:
Ce vi s-a părut interesant, valoros, deosebit, la acest muzeu? 
Ce obiecte sunt expuse acolo? În ce perioadă erau folosite acele obiecte și de către cine? 
Care obiect v-a rămas în minte cel mai mult? 
Cum era viața celor care trăiau atunci?
  Dacă ați putea alege, ați dori să trăiți în acele vremuri? De ce?
Ce povești ați aflat despre obiecte din muzeu? 
Ce valoare au pentru voi aceste obiecte? 
Ce aflăm despre noi păstrând aceste obiecte? 
S-au schimbat în timp acele obiecte? 
Cum a reușit Theodor Aman să schimbe modul în care erau priviți pictorii în  secolul al XIX-lea?
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Cum relevă acest lucru casa în care a trăit și a creat artistul?
De ce muzeul Theodor Aman este numit în text premiant?
Când a fost deschis muzeul?
Prin ce este unic acest muzeu?
Unde se află atelierul pictorului?
Ce s-a inaugurat odată cu deschiderea acestui muzeu?

Pornind de la exemplele din muzeu, se poate aprofunda discuția despre patrimoniu 
cu următoarele întrebări:

Ce este un muzeu?
De ce avem nevoie de muzee?
Ce face un obiect din muzeu interesant și prețios? (exemple din Muzeul T. Aman)
La ce te gândești când auzi cuvântul patrimoniu? 
Ce poate fi considerat element de patrimoniu? 
Poate fi patrimoniu și ceva invizibil, cum ar fi o rețetă de prăjitură, un cântec, un 

meșteșug sau o poveste? De ce?
De ce și când anumite lucruri fac parte din patrimoniu și altele nu? 
Ce/de ce este un obiect de tezaur? 
De ce este patrimoniul important pentru noi și pentru alții? 
Ce aflăm cunoscând patrimoniul? 
Este important să ne preocupe patrimoniul? De ce?
Cum am putea transmite mai departe ce știm despre obiectele de patrimoniu?

Resurse despre patrimoniu
Fizice: Solicitați printr-un e-mail la adresa informare@patrimoniu.ro un ghid despre 

patrimoniu realizat de Asociația DaDeCe, în parteneriat cu Institutul Național al Patrimo-
niului. Detalii găsiți la acest link: https://laviitor.patrimoniu.ro/resurse-din-proiect/ 

Virtuale: Puteți viziona și o serie de lecții despre patrimoniu pe site-ul Școala de la 
Piscu: https://www.youtube.com/watch?v=pp6DL44hUok 

Materiale video: 
https://www.youtube.com/watch?v=mx-TBn3nuzA
https://www.youtube.com/watch?v=nZP5wCV1_nw 
https://www.youtube.com/watch?v=X_GmIZwAdXc&t=52s
https://www.youtube.com/watch?v=zzoAY3XMUvU
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