Nedeľné tvorivé dielne pre deti, Tihányiovský kaštieľ, 3 - 4/ 2018
4.3. 2018 VODA JE ŽIVOT! tvorivá dielňa s Dankou
Príďte sa o tom presvedčiť na vlastné oči na najnovšiu výstavu Biodiverzita a voda.
V sprievode lektora zažije celá rodina neopakovateľnú nedeľu v Tihányiovskom kaštieli.
Pripravili sme si pre vás zaujímavé vodné pokusy a na interaktívnych modeloch sa naučíme,
ako voda preteká krajinou, aký dôležitý je les či ďalšie rastliny pre kolobeh rieky v prírode.
11.3. 2018 PRAJEME SI ČISTÚ VODU ... tvorivá dielňa s Lesankou
... a tiež zdravú krajinu. V našej „vodnej“ výstave sme sa o vode a krajine už stihli veľa
naučiť, dozvedeli sme sa napríklad aj to, čo je pre jej bezproblémový tok v prírode dôležité.
Môžeme teda popriať prameňom, potôčikom aj riekam šťastné putovanie našou krajinou,
vieme, čo potrebujú žabky a rybky a aj človek pre svoj zdravý život. V nedeľnej dielničke si
budeme vyrábať papierové zvieratká, ktoré spolu s prianiami pre nich, vypustíme na vodnú
hladinu jazierka v našej výstave.
18.3. 2018 VODA JE ŽIVOT! tvorivá dielňa s Dankou
Príďte sa o tom presvedčiť na vlastné oči na najnovšiu výstavu Biodiverzita a voda. V
sprievode lektora zažije celá rodina neopakovateľnú nedeľu v Tihányiovskom kaštieli.
Pripravili sme si pre vás zaujímavé vodné pokusy a na interaktívnych modeloch sa naučíme,
ako voda preteká krajinou, aký dôležitý je les či ďalšie rastliny pre kolobeh rieky v prírode.
25.3. 2018 PLÁVAJÚCE LEKNÁ tvorivá dielňa s Jarkou
Spoločnými silami si vytvoríme z plastelíny mokradné jazierko, ktoré budú tvoriť rastlinky a
zvieratká typické pre vodné a mokradné prostredie. V mokradi nebude chýbať ani naozajstná
voda, žabky či lekná, ktoré vyrobíme a budú v nej naozaj plávať!
1.4. 2018 Veselú Veľkú noc vám želajú lektorky tvorivých dielní!
8.4. 2018 ZO STARÉHO NOVÉ tvorivá dielňa s Lesankou a Števkou
Túto nedeľu sa uskutoční v Tihányiovskom kaštieli obľúbené podujatie Zóna bez peňazí.
Máte jedinečnú príležitosť dať nepotrebným veciam druhú šancu a pomôcť tak niekomu
ďalšiemu. Aby to však nebolo len o vyprázdňovaní skríň a nakupovaní nových vecí, budeme
sa venovať aj tomu, ako vdýchnuť starým veciam nový život a znížiť tak aspoň trochu svoju
ekologickú stopu na Zemi. Svoje pestrofarebné výrobky predstaví a do umenia háčkovania
dospelých či deti zasvätí Števka Ort-Šnepová ako pozvaný hosť.
15.4. 2018 LIEČIME PLANÉTU ZEM tvorivá dielňa s Dankou
Čo robí našu planétu veselou a čo naopak smutnou? Pomocou pokusov, hier a animovaných
príbehov si povieme, aký vplyv má naše každodenné správanie na planétu Zem. Z nedeľnej
tvorivej dielni si svoju zemeguľu plnú dobrých nápadov odnesiete aj domov.
22.4. 2018 HRAČKY Z OVEČKY tvorivá dielňa s Katkou
Rastie vlna na kríčku alebo na zvieracom telíčku? Vysvetlíme si, ako sa využíva vlna z
domácich zvieratiek a v akých podmienkach sú tieto zvieratá chované. Ukážeme si, ako a
aké hračky si dokážeme z ich vlny vyrobiť a domov si odnesiete vlastnoručne uplstenú
vlnenú loptičku s hrkálkou.
29.4. 2018 LIEČIME PLANÉTU ZEM tvorivá dielňa s Lesankou
Čo robí našu planétu veselou a čo naopak smutnou? Pomocou pokusov, hier a animovaných
príbehov si povieme, aký vplyv má naše každodenné správanie na planétu Zem. Z nedeľnej
tvorivej dielni si svoju zemeguľu plnú dobrých nápadov odnesiete aj domov.
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.

