
Nedeľné tvorivé dielne pre deti, Tihányiovský kaštieľ, 05-06/2017 
 
7.5. 2017 ŽABKY NA CESTÁCH s Jarkou 

Životný príbeh žiab - ako rastú, kam putujú, čím sa živia a čo ich ohrozuje sa dozviete na nedeľnej 
tvorivej dielni. Chceli by ste im pomôcť a neviete ako? Príďte k nám a my vám poskytneme zopár 
užitočných tipov a praktických rád. Vyrobíte si svoju vlastnú žabku, ktorá vám bude pri ceste z kaštieľa 
robiť spoločnosť. 
 
14.5. 2017 SÚHVEZDIA s Renátkou 

Aj vy radi v noci pozorujete hviezdy? V súčasnosti je však čoraz väčší problém nájsť tmavý kút, z 
ktorého by sa dalo pozorovať hviezdne nebo nad nami. Ukážeme si, ako sa dajú pozorovať súhvezdia 
hoci aj počas slnečného dňa. Povieme si aj o nevhodnom osvetlení v mestách, ktoré nás počas noci 
oberá nielen o oblohu plnú hviezd, ale aj pokojný spánok. 
 
28.5. 2017 SATURN s Dankou 

Príďte sa dozvedieť viac o zaujímavostiach planét Slnečnej sústavy. Aké sú veľké, koľko majú  
mesiacov, je ich povrch pevný alebo sú z plynu? Spoločne si vyrobíme Saturn s prstencom, ktorý 
ozdobí izbu každého začínajúceho astronóma. 
 
4.6. 2017 MASKOVANÍ KAMARÁTI s Csabom 

Spoznaj život geparda, zebry alebo tapíra. Porozprávame si, kde žijú, prečo sú ohrozené, aký dopad 
majú naše každodenné rozhodnutia na ich život a čím môžeme prispieť k zlepšeniu ich životných 
podmienok. 
 
11.6. 2017 KDE ŽIJÚ ZVIERATÁ s Lesankou 

Ako ovplyvňuje ľudská činnosť zvieratá, ktoré druhy sú na pokraji vyhynutia a ktoré sa naopak podarilo 
zachrániť a vrátiť do voľnej prírody? 
Spoločne si vytvoríme veľký farebný poster plný zvierat. 
 
18.6. 2017 SVET FERDA MRAVCA s Danielkou 

Prázdniny už klopú na dvere a príroda nás volá. Pri dobrodružstvách v nej môžete objaviť aj 
fascinujúci svet hmyzu, ktorý je všade okolo nás. V našej dielni spoznáte vybraných obyvateľov z ríše 
hmyzu a odnesiete si ich domov ako maľovaných kamarátov. 
 
25.6. 2017 LEZÚCI CHAMELEÓN s Dankou 

Jednoduchá a hravá tvorivá dielňa, na ktorej si vytvoríme lezúceho chameleóna. O 10 – tej hodine 
privítame pracovníkov ZOO Bojnice, ktorí nám porozprávajú o poslaní zoologických záhrad pri 
záchrane najohrozenejších živočíchov sveta. 
 
 
 
Tihányiovský kaštieľ, Radvanská 27 Banská Bystrica, 048/410 33 76 
OTVORENÉ v nedeľu od 09.00 do 12.00 a od 13.00 do 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. 
 
 


