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Tkanje

Izdelava ročno tkanega izdelka.
Spoznavanje postopka in pripomočkov za ročno 
tkanje in predenje ter demonstracija tkanja na 
statvah.
Odločite se lahko za izdelovanje :
Enostavnejše  ali
časovno in materialno  zahtevnejšega

zapestnice
 prtička oz. 

ovitka za telefon.

Trajanje                                         2 - 3 šolske ure
Priporočljivo za                          2. in 3. Triletje              
Cena enostavnejši izdelek       2, 50 eur na učenca
Cena zahtevnejši izdelek          3, 50 eur na učenca
Velikost skupine                         20 - 25 učencev
V ceno so všteti stroški materiala za izvajanje  delavnice. Učenci izdelek 
odnesejo domov. 

Cilj
Dejavnost

Tehnični dnevi

Polstenje
Cilj
Dejavnost

Izdelava polstenega izdelka.
Spoznavanje materiala, postopka ter  pripomočkov 
za mokro polstenje, izdelava enostavnejšega izdelka 
s postopkom mokrega polstenja.

Odločite se lahko za izdelavo 
i ali

.
rožice iz polst
mila v polsti

Trajanje                                         1 - 2 šolske ure
Priporočljivo za                          1.,  2. in 3. Triletje              
Cena posaeznega izdelka         5 , 50 eur na učenca
Velikost skupine                         20 - 25 učencev
V ceno so všteti stroški materiala za izvajanje delavnice. Učenci izdelek 
odnesejo domov. 

 Zmaj kač in njegova krona

Skrivnostna pripoved o zgodovini gradu na 
Goričkem in naravi, zanimiva zgibanka ter 
skrivnostni razplet pričarajo nepozabno predstavo, 
ki poleg domišljijskega sveta nagovarja tudi 
človekov odnos do narave. Posebej privlačna za 
vrtce in učence 1. triletja. 

Trajanje                                      30 minut   
Cena                 1, 00 eur na učenca   

Predstava

 Princeska, hlapec in zmaj
Princeska, hlapec in zmaj je legenda o zmaju Kaču in zlati kroni, ki se je pred 
davnimi časi dogajala na gradu Grad. 
Med vodenjem po gradu bodo otroke spremljale legende in zanimive igrice, 
ki jim bodo na privlačen način predstavile življenje na gradu nekoč ter 
vsebino delavnic domačih obrti in dejavnosti.

Delavnica izdelovanje lutk
Po ogledu predstave otroci po predlogi iz kartona izdelajo glavne junake iz 
zgodbe.     

Trajanje                                      30 minut                                          
Cena                 1, 00 eur na učenca   
Delavnica izdelovanje zgibanke 
Po ogledu predstave otroci spoznajo tehniko zgibanja in izdelajo zgibanko na 
temo zgodbe o zmaju. Primerno za učence 2. triletja.  
Trajanje                                     60 minut                                          
Cena                 2, 00 eur na učenca   

Trajanje                                      60 minut                                          
Cena                 2, 00 eur na učenca   

Na vašo željo organiziramo tudi delavnice:
-  izdelkov iz slame 
- zahtevnejšega polstenega izdelka. 
Cene, trajanje in  izvajalca uskladimo z željami povpraševalca. 
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