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LIFESTYLE

Zaczyna się świetny program w Willi Decjusza
MIASTO

15 września 2019



To unikatowy program edukacyjny, który cieszy się ogromną popularnością. W poniedziałek rozpoczyna
się kolejny cykl „Dukaty Decjusza”!



Jest adresowany do uczniów szkół podstawowych (klasy 3-6), choć swoją oryginalnością zaskakuje


nawet dorosłych!



Dzieci spędzają noc w Willi Decjusza i – poprzez dobrą zabawę – uczą się o polityce monetarnej, obiegu

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

pieniądza, przedsiębiorczości, oszczędzaniu! Skąd ten wybór tematu?


Willę Decjusza stworzył Justus Decjusz, twórca reformy monetarnej. Niejako kontynuując jego dzieło
Willa Decjusza staje się miejscem popularyzującym wiedzę o ekonomii w perspektywie historycznej i
współczesnej, historię i rolę pieniądza,
politykę monetarną i numizmatykę. A wszystko to w atmosferze doskonałej zabawy!
Dzieci mają także możliwość przeżycia niecodziennej przygody- noclegu w renesansowej Willi, a

Zaczyna się świetny program w Willi Decjusza
Nie słabnie popularność Karty
Krakowskiej. Mieszkańcy mogą i
chcą podróżować taniej!

nazajutrz wspólnego śniadania.
Scenariusz ramowy zajęć:

Musisz sprawdzić tę listę! Tak
zmienią się dzielnice i cały Kraków

16.00 Zwiedzanie zespołu pałacowo-parkowego Willa Decjusza

POPULARNE WPISY

17.00 Lekcje historii pieniądza – wykład multimedialny: Od pieniądza pierwotnego do elektronicznego –
historia i rola pieniądza od
starożytności po współczesność- prelekcja multimedialna: Decius i Copernicus – polityka monetarna
Królestwa Polskiego okresu Renesansu
ilustrowana działalnością Justusa Decjusza i Mikołaja Kopernika- prelekcja: Hej EURO! – polityka
monetarna Polski i Unii Europejskiej

Śmiertelny wypadek w Krakowie. Mamy nagranie!
[wideo]
Cios dla arcybiskupa
Jędraszewskiego. Papież podjął
decyzję!

18.30 Kolacja w Restauracji w Willi Decjusza
19.30 Warsztaty numizmatyczne Dukaty Decjusza. Wykonanie wzorów starych monet
20.00 Pokaz rycerski – prezentacja zbroi, technik walki, ubioru i etykiety dworskiej z początku XVI wieku

Maleńczuk: „Donosiciele i
szaleńcy rządzą krajem”.
Szokująca piosenka muzyków z
Krakowa! Przegięli?!

21.00 Przygotowanie do snu
21.30– 7.30 Cisza nocna

Cała Polska śmieje się z
krakowskich policjantów! Co
stało się kompromitującym
nagraniem?! [aktualizacja]

9.00 Śniadanie w Restauracji w Willi Decjusza. Podsumowanie zdobytej wiedzy

Zapowiada się armagedon na
wjeździe do Krakowa. Zaczynają
remont!
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Udostępnij

Polub tę stronę

ZOBACZ TAKŻE

Bądź pierwszą osobą wśród znajomych, która to
polubi

Adaś znów piękny i młody. Remont
najsłynniejszego krakowskiego pomnika
dobiega końca

Ale akcja! Krakowski pisarz uratował
bezdomnego przed agresywnym ochroniarzem
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9 czerwca 2017

Niszczyli kamienice w Podgórzu i wpadli

3 marca 2016
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