Nedeľné tvorivé dielne pre deti, Tihányiovský kaštieľ, 1-2/ 2018
7.1. 2018 ZATVORENÉ
14.1. 2018 ZATVORENÉ
21.1. 2018 Kamaráti z Antarktídy tvorivá dielňa s Dankou
Aké zvieratá žijú za južným polárnym kruhom? Čo tvorí ich domov, potravu a ako ich
ovplyvňujeme my - ľudia? Odnesiete si od nás vlastnoručne zhotovený model južnej polárnej
krajiny s jej typickými obyvateľmi.
Popoludní v čase od 13.00 do 16.00 hod. budeme mať aj nevšedných návštevníkov - záhrada
Tihányiovského kaštieľa bude plná psieho štekotu psíkov z útulku Túlavá labka. Tie sa vám prídu
predstaviť a budú hľadať pre seba a svojich kamarátov z útulku nový domov. Príďte si vybrať
najlepšieho kamaráta!
28.1. 2018 Koreninové mandalky tvorivá dielňa s Renátkou
Voňavá tvorivá dielnička, v ktorej nahliadneme do lákavého sveta korenín – spoznáme ich pôvod, aj
účinky na ľudský organizmus. Vytvorená farebná mandalka bude krásnou dekoráciou a pohľad na
ňu vás poteší aj vďaka vôni, farbám či zaujímavým tvarom korenia.
4.2. 2018 Maľované čítanie tvorivá dielňa s Lesankou
Biela zimná krajina je nádherná, ale studené počasie nás neraz zaženie aj 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 dlhé zimné večery.
11.2. 2018 Vtáčie búdky pre dážďovníky workshop s Imrichom Kováčom, Dankou a Lesankou
Spoločne sa naučíme ako sa vyrába vtáčia búdka pre dážďovníky, aby bola pre ne vhodným
domovom. Budeme píliť, vŕtať, zatĺkať klince, skrátka pracovať vlastnými rukami. O 10.00 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 dážďovníkoch, belorítkach a lastovičkách.
Búdky, ktoré spoločne vyrobíme, budú novým domovom pre dážďovníky, ktoré v mestách hniezdia
už len na vysokých panelákoch a pri ich zatepľovaní mnohokrát o svoje domovy prichádzajú.
18.2. 2018 Polárne krajiny - Arktída tvorivá dielňa s Renátkou
Ako sa majú ľadové medvede na severnom póle? Ako v skutočnosti žijú tieto nádherné biele tvory
a mnohí iní obyvatelia severného polárneho kruhu? Čo tvorí ich domov, potravu a ako ich
ovplyvňujeme my - ľudia? Návštevníci si domov odnesú vlastnoručne zhotovený model severnej
polárnej krajiny s jej typickými obyvateľmi a aj niekoľko podnetov na zamyslenie.
25.2. 2018 Koreninové mandalky tvorivá dielňa s Elenkou
Voňavá tvorivá dielnička, v ktorej nahliadneme do lákavého sveta korenín – spoznáme ich pôvod, aj
účinky na ľudský organizmus. Vytvorená farebná mandalka bude krásnou dekoráciou a pohľad na
ňu vás poteší aj vďaka vôni, farbám či zaujímavým tvarom korenia.

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.

