Nedeľné tvorivé dielne pre deti, Tihányiovský kaštieľ, MÁJ – JÚN 2018
6.5. 2018 RECYKLOVANÝ PAPIER tvorivá dielňa s Dankou
Príďte si vlastnoručne vyrobiť svoj list papiera. Uvidíte, že môže mať farby, tvary a vzory,
ktoré mu sami dáte.
13.5. 2018 NA VÝPRAVE ZA KORALOVÝMI ÚTESMI tvorivá dielňa s Csabom
Vyberieme sa na miesta prírodných skvostov – ku koralovým útesom. Možno ste ich ešte na
vlastné oči nevideli, ale určite svojou pestrosťou by učarovali aj vám. Aký je ich súčasný
stav? Vyrobíte si svoj vlastný koralový útes so všetkým, čo v ňom môžete dnes objaviť.
20.5. 2018 ZATVORENÉ
27.5. 2018 RECYKLOVANÝ PAPIER tvorivá dielňa s Lesankou
Príďte si vlastnoručne vyrobiť svoj list papiera. Uvidíte, že môže mať farby, tvary a vzory,
ktoré mu sami dáte.
3.6. 2018 LIETAJÚCA LIENKA tvorivá dielňa s Dankou
Rokmi zabudnutá hra na obrázkový film ukáže deťom, ako letí lienka. Bodkovaná kamarátka
z letných lúk, ktorá rada ukazuje svoje výrazné červené či žlté farby, odletí s každým z vás
domov.
10.6. 2018 POTOČNÍKY tvorivá dielňa s Lesankou
Kto pozorne čítal Ferda mravca, isto si pamätá smiešne larvičky, obalené rôznym materiálom
z potoka - kamienkami, mušličkami, pieskom či ihličím. Zbierku krásnych originálnych
larvičiek potočníkov si vyrobíte v našich dielničkách.
17.6. 2018 ČARO NOČNÝCH MOTÝĽOV tvorivá dielňa s Renátkou
Čítali ste príbeh o chrobákovi Truhlíkovi ako maľoval nočného motýľa? V našej dielničke sa
dozviete, či to mal Truhlík jednoduché. Domov s vami odíde milý kamarát, ktorý sa rád hrá
na schovávačku.
24.6. 2018 ŽABKA V JAZERE tvorivá dielňa s Dankou
Deti v dielničkách premenia svojimi šikovnými rúčkami kameň na milú žabku, ktorá bude
ukrytá v jazierku medzi vodnými rastlinkami. Bude pre bocianov ľahké odhaliť žabky v
jazere?
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.

