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COMUNICAT DE PRESĂ
“Lumea dinozaurilor” la Muzeul Național de Geologie
Mărturii ale vieţii din trecut, primii locuitori ai planetei, animale şi plante
preistorice, geneza şi evoluţia vieţii în mediile acvatic, terestru şi aerian, reptile de dimensiuni
gigantice, cu colţi fioroşi, înnotătoare puternice și ochi uriași, care au dominat Pământul - toate într-o
călătorie în lumea fascinantă a dinozaurilor.
Muzeul Naţional de Geologie invită toţi copiii iubitori ai lumii preistorice să participe la modulul de
curs „Lumea dinozaurilor”, organizat în perioada 10 martie – 15 aprilie.
Dincolo de legende şi mitologii, copii vor avea parte de informații de specialitate, care vor fi
exemplificate prin exponate autentice de fosile păstrate în cadrul Muzeului Național de Geologie și vor fi
recreate interactiv procese complexe de fosilizare.
Lecţiile teoretice, susţinute de specialiştii noştri, vor fi completate de lecţii practice, susţinute de artişi
plastici, în care copiii vor modela, colora, picta sau decupa specii de dinozauri, utilizând materiale şi tehnici
specifice artelor plastice.
Cei mai fideli dintre participanţi, dar şi cei mai creativi vor fi răsplătiţi cu premii.
Lecţiile se vor desfăşura în cadrul muzeului, în sala atelier, după următorul program: în zilele de
duminică, 10, 17, 24 şi 31 martie 2013 şi 7 şi 14 aprilie 2013, începând cu orele 11,00 şi 13,00 copii vor
participa la lecţii teoretice, iar în zilele de luni 11, 18 şi 25 martie 2013 şi 1, 8 şi 15 aprilie 2013, acelaşi
interval orar, copii vor participa la lecţii practice.
Relaţii la telefon 021/2128952/123.
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