NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI 11 – 12/2018
Thurzov dom
11. 11. 2018 LAPAČ SNOV

tvorivá dielňa s Romankou

Každý z nás túži po sladkých a krásnych snoch. Preto, milé deti, príďte k nám na tvorivé dielničky, na
ktorých si spoločne vyrobíme vlastný lapač snov. Ten si môžete zavesiť do svojej izbičky, kde vás po
celý rok ochráni pred nočnými morami a prinesie vám len krásne sny.
18. 11. 2018 JESENNÁ GIRLANDA

tvorivá dielňa so Silviou

Leto sa s nami už rozlúčilo a príroda sa opäť oblieka do krásnych farieb. Ak si chcete svoju izbičku
vyzdobiť girlandou s jesennými motívmi, so Silviou si jednu vyrobíme v našej dielničke. Je len na vás, či
si domov odnesiete veveričku, netopiera, vtáčika alebo koníka.
25. 11. 2018 ADVENTNÝ KALENDÁR

tvorivá dielňa s Jarkou

Aj keď sa vám možno zdá, že 24. december je ešte ďaleko, čakanie na Ježiška si spolu spríjemníme
výrobou vlastného adventného kalendára. Určite sa vám hneď rozžiaria očká, keď zistíte, ako blízko už
sú Vianoce. Tak neváhajte a príďte sa k nám nakaziť sviatočnou náladou.
2. 12. 2018 VIANOČNÝ SVIETNIK

tvorivá dielňa s Ivankou

S príchodom prvej adventnej nedele je na čase vyzdobiť aj detskú izbičku. Ivanka vás naučí, ako si
vyrobiť originálny svietnik, ktorý spríjemní dlhé predvianočné večery celej rodine. Zároveň sa
porozprávame o Vianociach, ich význame a podstate.
9. 12. 2018 OMBRÉ ŠIŠKY

tvorivá dielňa s Jakubom

Na adventnom venci dnes zapaľujeme už druhú sviečku, preto sa treba začať pripravovať aj na
zdobenie vianočného stromčeka. V našej dielničke si vyrobíte farebné, jednoduché, no o to krajšie
ozdoby na stromček zo šišiek. Každá, ktorú si zavesíte na stromček, bude jediná svojho druhu.
16. 12. 2018 VIANOČNÉ GULE Z PAPIERA

tvorivá dielňa s Peťkou

Pri pohľade na rozsvietené ulice a ozdobené domčeky je hneď všetkým jasné, že Vianoce sú už za
dverami. Vždy sa však nájde zopár oneskorencov, ktorým ešte nejaká ozdôbka chýba. Ak patríte medzi
tých, ktorí chcú vyzdobiť stromček na poslednú chvíľu, príďte si vyrobiť krásnu vianočnú guľu na
poslednú dielničku v tomto roku.
23. 12. 2018 ZATVORENÉ
OTVÁRACIE HODINY (zimná turistická sezóna)
PO: ZATVORENÉ
UT – PIA: 09:00 – 17:00
SO, NE: 13:00 – 17:00

