Nedeľné tvorivé dielne pre deti, Thurzov dom, 1-2/ 2018
7.1. 2018 ZATVORENÉ
14.1. 2018 Magické bábiky tvorivá dielňa s Romankou
Bábiky boli a aj stále sú v mnohých prírodných kultúrach dôležitou súčasťou magických rituálov.
Na našich dielničkách si vyrobíme čarovné bábiky, ktoré nás ochránia pred všetkým zlým.

21.1. 2018 Karnevalová škraboška tvorivá dielňa s Ivankou
Od troch kráľov až do popolcovej stredy je obdobie hojnosti, tancovačiek, veselíc či karnevalov –
jednoducho čas fašiangov. Príď k nám a dozvieš sa viac o fašiangových zvyklostiach. Zároveň si
vyrobíš doplnok k svojmu karnevalovému kostýmu.
28.1. 2018 Roztomilý upírik tvorivá dielňa s Gabikou
Opradený tajomstvami až z ďalekého Rumunska prichádza k vám roztomilý upírik, ktorý zbaví
strachu z tmy nejedného malého bojka.
Prečo sa ho ľudia už od nepamäti boja? Ako sa pred ním naši predkovia chránili? Naozaj v
minulosti proti upírom bojovali s cesnakom a s dreveným kolom v ruke? To všetko, ale aj oveľa
viac sa hravou formou dozvedia deti na tvorivej dielni nielen o upíroch.
4.2. 2018 Anjel lásky tvorivá dielňa so Silviou
Valentín už klope na dvere ... Koho veľmi ľúbim, milujem, tomu anjelika z lásky darujem. Príď na
valentínsku dielničku a poteš vlastnoručne zhotoveným anjelom napríklad aj svoju mamičku.
11.2. 2018 Vypletané srdce tvorivá dielňa s Romankou
Deň svätého Valentína je predo dvermi a každú maminku či babičku poteší darček z lásky. Na
našich dielničkách si vyrobíme košík v tvare srdiečka. Neváhajte a príďte na naše dielničky,
zapojíme do roboty vaše šikovné ručičky.
18.2. 2018 Snehové vločky tvorivá dielňa s Jarkou
Z neba padá krehká krása, veľmi rýchlo rozpúšťa sa. Zachovajme si túto nádheru a vyrobme si
vlastné snehové vločky, ktoré sa môžu trblietať v oknách trebárs aj do jari.
25.2. 2018 Morenky tvorivá dielňa s Gabikou
Vonku síce ešte vládne pani Zima, ale poďme si skrátiť čakanie na jar výrobou malých bábik –
moreniek, ktoré nám pomôžu zimu zahnať a privolať jar.

Thurzov dom, Nám. SNP 4 Banská Bystrica, 048/412 58 97
OTVORENÉ v nedeľu od 13.00 do 17.00 hod., posledný vstup o 16.00 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.

