Podróże w czasie

Historia Poznania liczy sobie ponad 1000 lat. Do dziś zachowało się wiele obiektów, które przez ten
czas były świadkami wielkiej historii i z pewnością warto pokazać je dzieciom.
Brama Poznania Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego
Jest miejsce opowiadające o dziejach Ostrowa Tumskiego, Pozwala poznać realia epoki Mieszka I i
Bolesława Chrobrego, jak również innych mieszkańców Ostrowa. Dzięki prezentacjom
multimedialnym, projekcjom filmowym, urządzeniom interaktywnym, makietom i wizualizacjom
przenosi widzów w czasie. Stworzono specjalny program zwiedzania dla dzieci, oparty na grach i
zabawach.
więcej

Rezerwat Archeologiczny Genius loci
W Rezerwacie prezentowane są relikty umocnień wczesnopiastowskiego ośrodka grodowego z X w.
oraz pozostałości renesansowego muru otaczającego wyspę. Historię grodu na Ostrowie Tumskim
sięgającą X w. można również prześledzić w nowoczesnej sali audiowizualnej. Jeszcze lepszemu
zrozumieniu funkcjonowania systemu fortyfikacyjnego pomoże obraz holograficzny i multimedialne
kioski.
więcej

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Muzeum prezentuje bogatą kolekcję malarstwa polskiego (Młoda Polska) i europejskiego m.in.

najcenniejszą w Polsce kolekcję malarstwa hiszpańskiego oraz jedyny obraz Moneta w Polsce. Dla
rodziców z dziećmi przygotowane zostały specjalne atrakcje, które umożliwią całej rodzinie aktywne
i twórcze poznawanie muzealnej kolekcji. Są to: Walizka Muzealnych Tropicieli oraz Przewodnik
Muzealnych Tropicieli, które otrzymuje się za darmo przy zakupie biletów wstępu.
więcej

Muzeum Archeologiczne

Jedyny w Polsce prawdziwy obelisk ze starożytnego Egiptu, narzędzia używane kilkanaście tysięcy
lat temu przez pierwszych mieszkańców dzisiejszej Wielkopolski - to tylko część niezwykłych
zabytków, jakie można tu obejrzeć. Część wystaw jest interaktywnych, a zwiedzający mogą
wypróbować swych sił w stworzeniu rytu naskalnego lub przymierzyć kolczugę średniowiecznego
rycerza.
więcej

Muzeum Sztuk Użytkowych
Muzeum mieści się w Zamku Przemysła. Można tu podziwiać około 2 tysiące muzealiów od
średniowiecza do współczesności. Stała ekspozycja poświęcona jest w całości sztuce użytkowej – to
jedyne takie miejsce w Polsce. Dzięki aplikacjom mobilnym, filmom i multimedialnym prezentacjom,
które uzupełniają ekspozycję, z pewnością zainteresuje zarówno dorosłych, jak i dzieci.
więcej

Muzeum Uzbrojenia

Muzeum Uzbrojenia usytuowano na terenie dawnego Fortu Winiary (Cytadeli Poznańskiej),
wzniesionego w latach 1828-1842. Największą atrakcję tutejszej stałej ekspozycji stanowi plenerowy
park sprzętu wojskowego z kilkunastoma pojazdami wojskowymi, 9 samolotami i 2 helikopterami, 5
czołgami, licznymi armatami, działami i moździerzami. Najstarsze eksponaty pochodzą z początku
XIX wieku.
więcej

