Nedeľné tvorivé dielne pre deti, Thurzov dom, 05-06/2017
7.5. 2017 TAJOMSTVO INICIÁL s Ivankou
To, že písmo nie je nuda, vie byť hravé, ale aj tajomné vedeli už aj naši predkovia. Až do vynájdenia
kníhtlače museli jednotlivé knihy písať a aj prepisovať ručne. Knihy prepisovali tzv. skriptori a zdobili
ich iluminátori. Preneste sa spolu s nami do stredovekej pisárskej dielne a ukryte písmenká do
ornamentov z kvetín a zvierat.
14.5. 2017 MÁJOVÉ PREKVAPENIE s Peťkou
Premýšľal som celý deň, čo ti mamka darujem. V tom ručičky moje vravia, že ti pekný darček spravia.
Šikovné sú veď to vieš, dnes si darček pozrieť smieš.
28.5. 2017 KRÁĽOVSKÁ KORUNA s Jarkou
Nie všetky deti vo svete môžu snívať svoje rozprávkové sny. Na našej dielničke si všetky oteckove
princezné a mamičkini princovia vyrobia kráľovskú korunu a stanú sa tak kráľom či kráľovnou svojej
detskej izby.
4.6. 2017 NÁRUČ PLNÁ KVETOV s Romankou
Nejednu mamičku či babičku poteší náruč plná kvetov. Ukážeme si, ako si pomocou krepového
papiera môžeme vytvoriť kyticu plnú kvetov, ktoré nájdeme nielen na našich lúkach, ale aj vo váze
doma na stole.
11.6. 2017 FOTORÁMIK s Gabikou
Čas prázdnin a dovoleniek je už predo dvermi. Pripravme sa na ne v predstihu, a aby nám spomienky
rýchlo nevybledli, vyrobíme si svoj fotorámik, ktorý nám neskôr bude pripomínať čarovnú chuť leta.
18.6. 2017 KAMIENOK PRE ŠŤASTIE so Silviou
Vyrobiť si darček v podobe kamienka pre šťastie pre ocka ku Dňu otcov pozýva lektorka Silvia.
25.6. 2017 VESELÉ PEČIATKY s Barborkou
Farbenie a zdobenie látok fascinuje človeka už tisícky rokov. Pohľadaj doma svetlé tričko, príď sa
zahrať s farbami a pečiatkami a vytvor si vlastný dizajnový kúsok.

Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystrica, 048/412 58 97
v máji OTVORENÉ v nedeľu od 13.00 do 17.00 hod., posledný vstup o 16.00 hod.
v júni OTVORENÉ v nedeľu od 14.00 do 18.00 hod., posledný vstup o 17.00 hod.
cena 1,50 €/ dieťa, tvorivý rodič

Milé rodinky,
prijmite naše pozvanie na pripravené nedeľné tvorivé dielne pre deti.
NOVINKA! Pre pravidelných návštevníkov nedeľných tvorivých dielní sme pripravili darček. Po
návšteve 4 tvorivých dielní od nás získate vstup ZDARMA pre 4 – člennú rodinu na ľubovoľné
podujatie alebo výstavu organizovanú v expozíciách Stredoslovenského múzea.
BYŤ VERNÝ SA NAOZAJ OPLATÍ (o:
Svoju vernostnú kartu si pýtajte v pokladni Thurzovho domu, Matejovho domu a Tihányiovského
kaštieľa.

