KEKČEVE USTVARJALNICE V LIZNJEKOVI DOMAČIJI, KRANJSKA GORA, 30. 7.– 2. 8. 2019
Datum in ura

Ustvarjalnica

Opis

Cena

Torek, 30. 7.,
ob 11. uri

VANDOTOVA MALHA

Josip Vandot je pisatelj, ki je napisal zgodbe o
Kekcu. Na delavnici bomo izvedeli nekaj o njegovem
življenju in naredili torbico po vzoru nekdanjih
pastirskih torbic.

5 EUR

Sreda, 31. 7.,
ob 11. uri

KOSOBRINOVA MALICA S
PEHTINIM ČAJEM

5 EUR

Četrtek, 1. 8.,
ob 11. uri

PRISANKOVA SOVA

Petek, 2. 8.,
ob 11. uri

MOJČINI ROGLJIČI IN
OGLEDALO VILE ŠKRLATICE

Pehtin čaj je lepo darilo za rojstni dan. Izdelali
bomo embalažo in vrečke z zeliščnim čajem, ki jih
bomo okrasili z junaki iz Vandotovih zgodb. Vmes
bomo v kmečki peči spekli Kosobrinov podplat.
Prisank je divji mož in nastopa v zgodbi, v kateri mu
mora Kekec pasti koze. Iz različnega blaga bomo
sešili pravljične sove, ki nam bodo služile kot obesek
za ključe.
Otroci so vedno radi jedli piškote. V kmečki peči
bomo spekli rogljičke in medtem, ko se bodo pekli,
poslikali ogledalce.

5 EUR

5 EUR

Rdeča nit vseh delavnic bodo zgodbe o veselem fantiču Kekcu. Vsak dan bomo eno prebrali in naslikali kakšen prizor. Zadnji dan pa jih bomo zvezali v
knjigo in tako dobili svojo slikanico Kekčevih dogodivščin.
Delavnice so primerne za odrasle in otroke od 7. leta, mlajši se jih lahko udeležijo v spremstvu staršev ali starejših bratov in sester.
Podrobnejše informacije o programu lahko dobite na neli.stular@planinskimuzej.si ali 08 380 67 32 ali 04 588 19 99 (Liznjekova hiša).

VABLJENI!

USTVARJAMO Z ANJO PANJO v Kajžnkovi hiši v Ratečah od 13. 8. do 16. 8. 2018
Datum in ura

Naslov

Opis

Torek, 13. 8., ob 10. uri
Cena: 3 eur

KDO JE ANJA PANJA?

Sreda, 14. 8., ob 10. uri
Cena: 3 eur

BRINCLJEVA ŠKATLICA

Četrtek, 15. 8.,
VAŠKI DAN

ČAROBNE KROGLICE
ANJE PANJE

Anja Panja je posebna gospa. Dobra ali slaba? To pa
bomo izvedeli na delavnici. Prebrali bomo zgodbo o njej,
jo narisali in na koncu poslikali še peresnico za novo
šolsko leto.
Mali možic Brincelj zna privabiti čarobne melodije iz
svoje piščalke in strašansko se boji za svoj lepi nosek.
Izdelali bomo posebno škatlico in vanjo skrili
presenečenje.
Iz suhega sadja bomo naredili grizike, ki jih bomo
namočili v čokolado in jih pojedli. Pobarvali bomo tudi
Anjine veverice (cena veverice je 2 eur).

Petek, 16. 8., ob 10. uri
Cena: 3 eur

ČRNA LOPA IN DEŽELA
KOLOVOZIJA

Črna lopa je posebna jama, za njo pa se skriva dežela
Kolovozija. Iz zgodb in risb, prebranih med tednom,
bomo naredili svojo slikanico. Na temo pravljic bomo
tudi poslikali vsak svoj keramični lonček.

Rdeča nit letošnjih delavnic je Vandotova povest Popotovanje naše Jelice. Na posamezni delavnici bomo zato
spoznali eno od zgodbic in jo poskušali na različne načine oblikovati v uporabne izdelke.
Cena posamezne delavnice je 3 eur. Dodatne informacije: Neli Štular na tel. 08 380 67 32 ali
neli.stular@planinskimuzej.si
SE VIDIMO.

