NEDEĽNÉ TVORIVÉ DIELNE PRE DETI 11 – 12/2018
04. 11. 2018 ZATVORENÉ
11. 11. 2018 LEVANDUĽOVÉ VRECÚŠKA

tvorivá dielňa s Lesankou

Ak sa nebojíte chytiť ihlu do ruky a pustiť sa do práce, za svoju námahu budete odmenení vlastnoručne
ušitým voňavým vankúšikom. Vrecúško sa môže stať vaším nerozlučným kamarátom, ktorý zaženie zlé
sny, alebo krásnym vianočným darčekom pre niekoho blízkeho.
18. 11. 2018 KAMARÁTI Z LESA

tvorivá dielňa s Renatkou

Vyberieme sa spolu do našej ekozáhrady hľadať rôzne plody stromov. Čo by sa z nich dalo vyrobiť?
Nažky javorov sa premenia na vážky, žalude zase na krásnych roháčov. Jednoduchšie dielničky, ktoré
zvládnu aj menšie deti.
25. 11. 2018 VTÁČIE BÚDKY PRE DÁŽĎOVNÍKY

workshop s Dankou a Imrichom Kováčom

Chcete sa naučiť, ako vyrobiť pre vtáčiky útulný a užitočný domov? Budete píliť, vŕtať aj zatĺkať klince.
O 14:00 si vypočujete krátku prednášku ornitológa Imricha Kováča o vtákoch v našom okolí, špeciálne
o tých, ktorí pri nás bývajú najbližšie, priamo na našich domoch. Búdky, ktoré spoločne vyrobíme, sa
stanú novým domovom pre vtáčiky, ktoré v mestách kvôli zatepľovaniu často svoje domovy strácajú.
02. 12. 2018 SVETIELKA Z PRÍRODY

tvorivá dielňa s Lesankou

S príchodom zimy už z prírody svetla ubúda a všetky detičky netrpezlivo čakajú na Vianoce. Aby vám
čakanie na Ježiška ubehlo rýchlejšie, môžete si s nami vyrobiť krásne sviečky. Zabalíme ich do malej
škatuľky, v ktorej spolu s vami počkajú na ten správny čas.
09. 12. 2018 VIANOČNÉ OZDÔBKY I.

tvorivá dielňa s Jarkou

Predvianočný čas v Tihányiovskom kaštieli už tradične trávime výrobou vianočných ozdôbok
z prírodných materiálov. Aj vy si od nás môžete odniesť na svoj stromček niečo nové, krásne, vytvorené
vlastnými rúčkami.
16. 12. 2018 VIANOČNÉ OZDÔBKY II.

tvorivá dielňa s Dankou

Predvianočný čas v Tihányiovskom kaštieli tradične trávime výrobou vianočných ozdôbok z prírodných
materiálov. Aj vy si od nás môžete odniesť na svoj stromček niečo nové, krásne, vytvorené vlastnými
rúčkami.
OTVÁRACIE HODINY (zimná turistická sezóna)
PO – PIA: 08:00 – 16:00
SO: ZATVORENÉ
NE: 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

