Nedeľné tvorivé dielne pre deti, Tihányiovský kaštieľ, 11-12/ 2017
5.11. 2017 MAĽOVANÉ ČÍTANIE tvorivá dielňa s Lesankou
Z prírody postupne farieb ubúda a sychravé počasie nás neraz zaženie do postele s knižkou. V
našej dielničke vám ukážeme knihy s obrázkami hýriacimi farbami, rozkošnými zvieratkami,
vtipom, ale aj poučením. Vytvoríte si vlastnú knižku s pestrofarebnými ilustráciami z kníh o
prírode, ktorá nám pomôže prekonať nostalgiu za letom a slnkom.
12.11. 2017 SVET FERDA MRAVCA tvorivá dielňa s Renátkou
Prázdniny sú už dávno za nami a my veríme, že mnohí z vás ich prežili aj v prírode. Pri hrách a
rôznych dobrodružstvách vonku ste určite objavili aj miniatúrny svet hmyzu, ktorý je všade okolo
nás. V našej dielni spoznáte niektorých vybraných zástupcov z hmyzej ríše a v podobe maľovaných
kamarátov si ich odnesiete aj so sebou domov.
19.11. 2017 VTÁČIE BÚDKY PRE DAŽĎOVNÍKY workshop s Imrichom Kováčom, Dankou a
Lesankou
Spoločne sa naučíme ako sa vyrába vtáčia búdka pre dažďovníky, aby bola pre ne vhodným
domovom. Budeme píliť, vŕtať, zatĺkať klince, skrátka pracovať vlastnými rukami. O 14.00 hod.
vás pozývame na krátku prednášku ornitológa Imricha Kováča o vtákoch v našom okolí, špeciálne o
tých, ktorí bývajú priamo na našich domoch, a to o dažďovníkoch, belorítkach a lastovičkách.
Búdky, ktoré spoločne vyrobíme, budú novým domovom pre dažďovníky, ktoré v mestách hniezdia
už len na vysokých panelákoch a pri ich zatepľovaní mnohokrát o svoje domovy prichádzajú.
26.11. 2017 KORENINOVÉ ŠPIRÁLY tvorivá dielňa s Jarkou
Voňavá tvorivá dielnička, v ktorej nahliadneme do lákavého sveta korenín – spoznáme ich pôvod, aj
účinky na ľudský organizmus. Vytvorená farebná špirála bude krásnou dekoráciou na vianočný
stromček a pohľad na ňu vás poteší aj vďaka vôni, farbám či zaujímavým tvarom korenia.
3.12. 2017 LEVANDUĽOVÉ VANKÚŠIKY tvorivá dielňa s Lesankou
Tvorivá dielňa pre tých, čo sa neboja chytiť ihlu do ruky a pustiť sa do práce. Za vašu námahu
budete odmenení vlastnoručne ušitým voňavým vankúšikom, ktorý zaženie zlé sny alebo môže byť
pre niekoho blízkeho voňavým vianočným darčekom.
10.12. 2017 VONNÉ SOLI tvorivá dielňa s Dankou
V tvorivej dielničke si vyrobíme užitočný darček - bylinkovú vonnú soľ. Dozviete sa aj to, ktorú
bylinku do akého kúpeľa použiť. Spoznáte známe, ale aj menej známe bylinky, ktoré si môžeme
sami počas roka nazbierať a použiť nielen do čaju, ale aj na teplý kúpeľ na doplnenie síl po výlete
v zimnej prírode.
17.12. 2017 KORENINOVÉ ŠPIRÁLY tvorivá dielňa s Jarkou
Voňavá tvorivá dielnička, v ktorej nahliadneme do lákavého sveta korenín – spoznáme ich pôvod, aj
účinky na ľudský organizmus. Vytvorená farebná špirála bude krásnou dekoráciou na vianočný
stromček a pohľad na ňu vás poteší aj vďaka vôni, farbám či zaujímavým tvarom korenia.
24. a 31.12. 2017 ZATVORENÉ
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.

