PEDAGOŠKE DELAVNICE IN VODENJA, KI JIH ZDRUŽUJEMO V KULTURNE DNEVE
Iz Gornjesavskega muzeja Jesenice vas vabimo, da doživite železarsko dediščino Jesenic

STARA SAVA

Vodenje po Stari Savi
Sprehod boste začeli pri nekdanjem skladišču oglja – Kolpernu. Ob njem se je ohranil predor,
skozi katerega so v plavž vozili železovo rudo, oglje n apnenec. Na primeru nekdanjega plavža
in pudlovke boste spoznali proizvodnjo železa in jekla v predindustrijski dobi. Ker je razvoj šel
v masovno proizvodnjo, so fužino opustili in začeli z gradnjo industrijskih hal. V eni izmed njih
so ohranjene lokomotive in strojna oprema za izdelavo najrazličnejših jeklenih izdelkov. S
sprehodom po Stari Savi boste spoznali spremembe, ki jih prinese industrializacija.
Cena: 1,00€
Starostna skupina: vsi
Muzej delavske kulture v Kasarni
Razstava predstavlja bivalno naselje na Stari Savi, Kasarno, stanovanja in stanovalce ter
rekonstrukcijo delavskega stanovanja iz obdobja tridesetih in štiridesetih let 20. stoletja. Z
obiskom nekdanje večstanovanjske hiše Kasarne boste spoznali bivalno kulturo delavskih
družin.
Cena: 1,00€
Starostna skupina: vsi
Delavnica Prepoznavanje muzejskih predmetov, kjer v kuhinji stanovanja v Muzeju delavske
kulture skrijemo nove predmete. Na delavnici boste iskali spremembe v času, poiskali
predmete, ki ne sodijo v »staro« kuhinjo, ob tem pa spoznavali namembnost starih.
Cena: 1,00 €
Starostna skupina: vsi
Zanimiva je tudi delavnica Priprava delavske kave, kjer pokažemo, kako so kuhali »ta bel
kufe«. Pri pripravi tradicionalnega delavskega zajtrka boste seveda aktivno sodelovali.
Cena: 2,00€
Starostna skupina: 2. in 3. triada OŠ, srednješolci
Zabavne so tudi Železarske igre, kot so vožnja s skiroji, metanje podkvic, podpiranje korcev,
vožnja koles, prevažanje rude, … ki jih izvajamo na Trgu na Stari Savi oziroma jih v primeru
slabega vremena prestavimo v Kolpern na Stari Savi.
Cena: 2,00 €
Starostna skupina: vsi
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Če želite, da vas seznanimo z osnovami foto kemije, potem vabljeni na delavnico Risane
fotografije. S čopičem boste nanašali razvijalec na osvetljen fotografski papir in opazovali,
kako počasi nastaja slika – kemigram ali risana fotografija.
Cena: 3,50€
Starostna skupina: 3. triada OŠ, srednješolci
Obisk Stare Save lahko dopolnimo tudi z ogledom kakšnega filma (npr. Narcise brez kraja,
narcise vsepovsod) oziroma stare risane ali animirane serije Kljukčeve dogodivščine ali
Zverinice iz Rezije, prav tako v Kolpernu na Stari Savi.

KOSOVA GRAŠČINA
Paleontološka zbirka
Paleontološka zbirka Jožeta Bediča predstavlja najpomembnejšo zbirko paleozojskih fosilov
Slovenije in je ena najimenitnejših zbirk v jugovzhodni Evropi. Razstavljamo zbirko kamnin in
fosilov praživali, polžev, koral, školjk idr.
Cena: 1,00€
Starostna skupina: vsi
Poroka nekoč in danes
V Kosovi graščini na Jesenicah je uradna poročna dvorana jeseniške upravne enote. Otroci si
lahko ogledajo dvorano in se seznanijo s sliko Gorenjska svatba, olje na platnu, l. 1937,
slovenskega slikarja Maksima Gasparija. S pogovorom jih bo umetnostni zgodovinar spodbudil
k opazovanju človeških obrazov, razpoloženjskih stanj, estetskega zaznavanja in navsezadnje
k razmišljanju, kaj vse poroka pravzaprav je.
Cena: 1,00€ / 1,50€
Starostna skupina: 1. in 2. triada OŠ
Galerija od blizu
Učna ura z delovnimi listi je predvidena kot spremljevalni program občasnih razstav v galeriji
Kosova graščina. Aktualna občasna razstava (ali muzejska ali likovna ali fotografska) v Galeriji
Kosova graščina je objavljena na www.gmj.si.
Cena: 1,00 €/ 1,50 €
Starostna skupina: vsi
Pedagoške delavnice in vodenja lahko sestavimo v program kulturnega dne po vaših željah.
Vabimo vas, da nas obvestite o obisku naših muzejev. Predhodno potrebujemo tudi
informacije o predvidenem datumu in uri obiska ter o načinu plačila (gotovina / naročilnica).
V pričakovanju odgovora vas lepo pozdravljamo.
Nina Hribar, koordinatorka GMJ
nina.hribar@gmj.si; 04 583 34 92
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