PROGRAM POLETNIH PLANINSKIH USTVARJALNIC
V SLOVENSKEM PLANINSKEM MUZEJU V MOJSTRANI 2021
Datum in ura
Sobota, 3.7.
2021, ob 9.00

Naslov programa
Splezajmo na vrh!

Sobota, 10. 7.
2021, ob 9.00

Makalu

sobota, 17. 7.
2021, ob 9.00

Ptičje gnezdo

sobota, 24. 7.
2021, ob 9.00

Vodja odprave

sobota, 31. 7.
2021, ob 9.00

Lego gore

sobota, 7. 8.
2021, ob 9.00

Cvetlično kolo

Izvajalec
SPM

Opis
Postanimo alpinisti in splezajmo na vrh
svoje gore. Preoblekli se bomo v alpinista,
sestavili svoj Everest in splezali nanj. Pod
goro bomo postavili bazni tabor.
Premično sestavljanko boste lahko vzeli s
sabo in plezali tudi doma.
Društvo za izvajanje
Obiskal nas bo legendarni slovenski
filmske vzgoje Slon in
alpinist. Povedal nam bo zgodbo, kako je
SPM
pomagal prijatelju sestopiti s prvega
slovenskega osemtisočaka. Po njegovi
pripovedi bomo sestavili animirani film.
Valerija Ferk in Zlata
Raziskovalno-opazovalni potep do
Vahčič, DOPPS in SPM mojstranške Krede. Spoznavali bomo
ptice in kot one poskusili zgraditi
gnezdece. Nezahtevna pot.
Društvo za izvajanje
Obiskala nas bo Dušica Kunaver.
filmske vzgoje Slon in
Predstavila nam bo znanega vodjo
SPM
slovenskih alpinističnih odprav, mi pa
bomo o njem posneli animirani film.
SPM
Se radi igrate z lego kockami? Ste za to,
da skupaj sestavimo lego gorsko
pokrajino?
SPM
Veste, kakšno je podnebno kolo? Vsak ga
bo lahko ustvaril po lastni zamisli.
Okroglo podlago bomo polepili s semeni

Cena
5 eur

5 eur

5 eur

5 eur

5 eur

5 eur

in ga spremenili v barvito umetnino z
motivi travniških, gorskih, vrtnih cvetlic
in živali. Pripravili bomo tudi torto.
sobota, 14. 8.
2021, ob 9.00

Zanimiva bivališča

Igriva arhitektura

sobota, 21. 8.
2021, ob 9.00

Everest

Društvo za izvajanje
filmske vzgoje Slon in
SPM

sobota, 28. 8.
2021, ob 9.00

Po sledi plezalne vrvi

SPM

Kakšna zanimiva začasna bivališča in
začasne stavbe poznamo? Odpravili se
bomo v naravo in tam iz nabranega
materiala zgradili bivališče.
Naša odprava na najvišji vrh na svetu je
bila zelo obsežna tako po številu članov
kot po opremi. Iz plastelina bomo izdelali
odpravo in posneli film o njej.
Preden se podamo v šolske klopi, se
bomo pozabavali s številnimi zabavnimi
igrami, delavnicami in srečelovom.

vstopnina
SPM
5 eur

5 eur

Delavnice so primerne za odrasle, otroke (od 7. leta, mlajši v spremstvu staršev) in družine. Za pohod je zaželena primerna
planinska ali pohodniška oprema in nekaj malice. V ceno delavnice je vključen material in skromna malica.
Zbirno mesto je pred Slovenskim planinskim muzejem.
Podrobnejše informacije o programu poletnih planinskih ustvarjalnic lahko dobite na neli.stular@planinskimuzej.si ali na
08 380 67 32. Organizatorji si pridružujemo pravico spremembe programa.
www.planinskimuzej.si

PLANINSKI NA SNIDENJE.

