
COŚ  Z KULTURY -  WIZYTA W MUZEUM  - WIRTUALNE MUZEA i TEATRY

Za daleko do Krakowa? Nie po drodze do Łańcuta? Zbyt zastrzeżone by jechać do Warszawy?
A gdyby tak każde z tych miejsc móc odwiedzić niezależnie od odległości, wczesnym rankiem
albo późnym wieczorem? W każdym z nich znajduje się znane muzeum, które ...  zostało
zamknięte.  Zagrożenie  epidemiologiczne w naszym kraju zmusiło instytucje kulturalne do
zamknięcia swych drzwi przed zwiedzającymi. Mało tego - groźny koronawirus pozamykał
nas w domach. Izolacja mimo wszystko trochę nas zaskoczyła.  Co robić, będąc zamkniętym
kolejny dzień w czterech  ścianach  z dziećmi, które dość szybko się nudzą i wymagają co
chwila  nowych  bodźców?  Można  odwiedzić  muzeum,  a  najlepiej  zaplanować
kilkudniową rodzinną wycieczkę po muzealnej  mapie  Polski. Myśleliście  kiedyś  o tym,  by
pójść do muzeum w piżamie albo z paczką ciasteczek, po których pozostają okruszki? Wiele
polskich muzeów możecie zwiedzić  z  dziećmi,  nie wychodząc  nawet z domu. A wszystko
dzięki nowoczesnym technologiom i spacerom w wirtualnej rzeczywistości.

Wirtualne zwiedzanie:

Muzeum Powstania Warszawskiego:

 https://www.1944.pl/artykul/wirtualne--muze-um44282.html

Westerplate :

https://space-r.muze-um1939.pl/pl/We-ste-rplatte-.html

Muze-um Początków Państwa Polskie-go w Gnie-źnie-:

 http://muze-umgnie-zno.pl/pl/wirtualny-space-ry

Muze-um Pie-rwszych Piastów na Le-dnicy:

htps://www.e-muzeum.eu/lednica/

Muze-um Etnografczne- w Toruniu:

 htp://etnomuzeum.pl/wirtualny-spacer/t

Muze-um Prze-mysłu Nafowe-go i Gazownicze-go im. Ignace-go Łukasie-wicza:

htps://bobrka.wkraj.pl/html5/index.php?id=43145443145/

Muze-um Zabytków Kultury Te-chniczne-j w Gnie-źnie-:

htps://my.materport.com/show/?m=KSkk44mooo4>

Muze-um Lotnictwa Polskie-go w Krakowie-:

https://www.e-muzeum.eu/lednica/
https://my.matterport.com/show/?m=K2SkU4moGo4&
https://bobrka.wkraj.pl/html5/index.php?id=43145#43145/
http://etnomuzeum.pl/wirtualny-spacer/
http://muzeumgniezno.pl/pl/wirtualny-spacer?
https://spacer.muzeum1939.pl/pl/Westerplatte.html
https://www.1944.pl/artykul/wirtualne-muzeum,4828.html


htps://wirtualnyspacer.krakow.pl/html5/index.php?id=5S11/4/
5S3/S/S14./0815730S85145

Muze-um Dobranoce-k w Rze-szowie-

htp://muzeumdobranocek.spacerywirtualne.pl/

Ponadto muzea i galerie z całego świata udostępniają swoje kolekcje w internecie.  Oto 
najciekawsze:

htps://www.radiozet.pl/Podroze/Wirtualne-zwiedzanie.-10-muzeow-ktore-warto-zwiedzic-
online

htps://www.vogue.pl/a/galerie-i-muzea-ktore-mozesz-zwiedzic-online

htps://www.facebook.com/watch/?v=4//14/S/75850S7 Łazienki Królewskie   kala 
kalomona

htps://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-1S-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/?
fbclid=IwA00uu4f3C髉/KO/hwwvicPHHormHmbb4n8gg111ehrevbu/MMzg髉CaiNw-Too

4danego  zwiedzania!!!!

http://muzeumdobranocek.spacerywirtualne.pl/
https://wirtualnyspacer.krakow.pl/html5/index.php?id=52619#/52392/264.90865730285645
https://wirtualnyspacer.krakow.pl/html5/index.php?id=52619#/52392/264.90865730285645
https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/?fbclid=IwAR0uuUf3CQ9KO9h_wvicPHHGrmHmXb4n8LgE11ehrevXu9VMzLQCaiN_-To
https://kukulturze.pl/utknales-w-domu-te-12-slynnych-muzeow-oferuje-wirtualne-spacery/?fbclid=IwAR0uuUf3CQ9KO9h_wvicPHHGrmHmXb4n8LgE11ehrevXu9VMzLQCaiN_-To
https://www.facebook.com/watch/?v=499649297585027%20%C5%81azienki%20Kr%C3%B3lewskie%20%E2%80%93%20Sala%20Salomona
https://www.facebook.com/watch/?v=499649297585027%20%C5%81azienki%20Kr%C3%B3lewskie%20%E2%80%93%20Sala%20Salomona
https://www.vogue.pl/a/galerie-i-muzea-ktore-mozesz-zwiedzic-online
https://www.radiozet.pl/Podroze/Wirtualne-zwiedzanie.-10-muzeow-ktore-warto-zwiedzic-online
https://www.radiozet.pl/Podroze/Wirtualne-zwiedzanie.-10-muzeow-ktore-warto-zwiedzic-online
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