
PROGRAM ZA ŠOLE 2016/17 

NARAVOSLOVNI DNEVI  

DELAVNICE 

OGLEDI IN RAZISKOVANJE 
GRADU  

Javni zavod Krajinski park Goričko, Grad 191, 9264 Grad, Tel: 02 551 88 60, 041 659 436, vodniki@goricko.info, www.park-goricko.org 
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NARAVOSLOVNI DNEVI 
V Krajinskem parku Goričko   

Naravoslovni dnevi potekajo na območju Krajinskega parka 
Goričko. V primeru slabega vremena potekajo v razstavnih 
prostorih gradu Grad; Upkač, Kukavica in Vidra.  
Izbirate lahko med različnimi tematskimi sklopi oz.  skupaj z 
izvajalcem izberete kombinacijo sklopov.  
 
 
 
 
Vsak učenec dobi delovni list in potrebne pripomočke. Ker se naravoslovni dnevi 
izvajajo v naravi, priporočamo športno obleko in obutev.  

 

Trajanje: 3-5 šolskih ur 
Cena do 3 ure: 2,50 EUR 
Cena do 5 ur: 3,30 EUR 
Info: 
kristjan.malacic@goricko.info 

 
041 670 956, 02 551 88 68   

GOZD, STOJEČE IN TEKOČE VODE, TRAVNIKI, OPAZOVANJE PTIC 
TRAVNIŠKI SADOVNJAKI, GEOLOŠKI ZAKLADI GORIČKEGA  
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DELAVNICE  
 
 
  
 

1   ROČNO TKANA ZAPESTNICA 
 Postopek tkanja na ročnih statvah učenci spoznajo v tkalski 
delavnici.  Vsak učenec potem sam izdela zapestnico na priročnih 
statvah.    
 

2   POLSTENA ŽOGICA 
Polstenje je postopek pri katerem iz volne s pomočjo tople vode in 
mila izdelamo volnen izdelek. Udeleženci naše delavnice izdelajo 
žogico.  
 

3   KNJIGA ZMAJA KAČA 
Pripoved o zmaju Kaču je še posebej zanimiva, če jo ujamemo v 
prav posebno zgibano knjižico.  

Trajanje: 2 šolski uri 
Cena delavnice 1 in 3: 2,50 EUR  
Cena delavnice  2: 3,50 EUR 
 
Info:  
natasa.morsic@goricko.info 
 
031 373 019, 02 551 88 65 
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OGLEDI IN 
RAZISKOVANJE GRADU   

Grad Grad na Goričkem za svojo baročno podobo skriva 800 let 
zgodovine.  Danes so za mogočnimi stenami razstavni prostori s 
etnološko in naravoslovno tematiko. V 6 rokodelskih delavnicah 
so predstavljene tradicionalne obrti in dejavnosti. Dopolnjujejo jih 
črna kuhinja, viteška dvorana, razstavni prostori Upkač, 
Kukavica in Vidra. Grajska terasa je kot nalašč za zgodbe iz 
preteklosti. Zgodbe sedanjosti pa pripovedujejo občasne razstave, 
poročno-koncertna dvorana in baročni grajski hodniki.   
 
Odločite se lahko za klasičen voden ogled ali  
raziskovanje gradu na igriv in doživet način. Pravljica o zmaju 
Kaču, spretnostne, raziskovalne in miselne igre so kot nalašč za 
šolske skupine 
   
 

Trajanje: 2 šolski uri 
Vstopnina: 2,00 EUR 
 
Info:  vodniki@goricko.info 
 
 Tel: 041 659 436, 02 551 88 60 
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NARAVOSLOVNI DNEVI 
 
Naravoslovni dnevi potekajo na območju Krajinskega parka Goričko. V primeru slabega 
vremena potekajo v razstavnih prostorih gradu Grad, Upkač, Kukavica in Vidra. Izbirate 
lahko med različnimi temami sklopi oz. se dogovorite za kombinacijo sklopov.  
GOZD, STOJEČE IN TEKOČE VODE, TRAVNIKI, OPAZOVANJE PTIC, TRAVNIŠKI 
SADOVNJAKI, GEOLOŠKI ZAKLADI GORIČKEGA  
 

Vsak učenec dobi delovni list in potrebne pripomočke. Ker se naravoslovni dnevi izvajajo v 
naravi, priporočamo športno obleko in obutev.  

Ponudba za osnovne šole 2016/17 

DELAVNICE 
 

1 Postopek tkanja na ročnih statvah učenci spoznajo v tkalski delavnici.  Vsak učenec 
potem sam izdela zapestnico na priročnih statvah. 
    

2 Polstenje je postopek pri katerem iz volne s pomočjo tople vode in mila izdelamo 
volnen izdelek.  Udeleženci naše delavnice izdelajo žogico.  
 

3 Pripoved o zmaju Kaču je še posebej zanimiva, če jo ujemamo v prav posebno zgibano 
knjižico o zmaju Kaču.  

Trajanje: 2 šolski uri 
Cena delavnice 1 in 3: 2,50 EUR  
Cena delavnice  2: 3,50 EUR 
 
Info:  natasa.morsic@goricko.info 
 
Tel: 031 373 019, 02 551 88 65 

VODEN OGLED ALI RAZISKOVANJE GRADU  
 
V 6 rokodelskih delavnicah so predstavljene domače obrti in dejavnosti. Dopolnjujejo jih 
črna kuhinja, viteška dvorana, razstavni prostori Upkač, Kukavica in Vidra. Grajska 
terasa je kot nalašč za zgodbe iz preteklosti. Zgodbe sedanjosti pripovedujejo občasne 
razstave, poročna dvorana in baročni grajski hodniki.   
 

Odločite se lahko za klasičen voden ogled ali raziskovanje gradu na igriv in doživet 
način. Pravljica o zmaju Kaču, spretnostne, raziskovalne in miselne igre so kot nalašč za 
šolske skupine. 

Trajanje: 2 šolski uri 
Vstopnina: 2,00 EUR  
 
Info:  vodniki@goricko.info 
 
 Tel: 041 659 436, 02 551 88 60 

Trajanje: 3-5 šolskih ur 
Cena do 3 ure: 2,50 EUR 
Cena do 5 ur: 3,30 EUR 
 
Info: kristjan.malacic@goricko.info 
 
Tel: 041 670 956,  02 551 88 68  
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