Šolsko leto 2018 / 2019

4. in 5. razred

Na lepo urejenem in ograjenem
vrtu pred gradom Khislstein tudi
večjim skupinam omogočamo
varen in prijeten odmor za malico.

trajanje: 45 do 60 minut
cena: 2 evra
primerno za 4. in 5. razred

Izdal Gorenjski muzej, Tomšičeva 42 Kranj
zanj mag. Marjana Žibert

V Prešernovem spominskem muzeju spoznamo
življenjsko pot našega največjega pesnika.
Ogledamo si pesnikovo sobo in pisarno.
Obisk priporočamo za obeležitev Prešernovega
rojstnega dneva ali počastitev kulturnega dneva.
Vsebino lahko kombiniramo s preostalo
ponudbo.

Kontakt za vse informacije
in rezervacije terminov:
Magda Zore, višja kustosinja pedagoginja
Tel. št.: 051 615 388
E-naslov: magda.zore@gorenjski-muzej.si
www.gorenjski-muzej.si
Gorenjski muzej
Tomšičeva 42, 4000 Kranj

Vsebino enournega obiska ali
celodnevnega kulturnega dneva
lahko poljubno načrtujete glede na:
➜ starost učencev
➜ število učencev
➜ čas, ki ga imate na razpolago
➜ vsebino, ki vas zanima

za 4. razred

za 5. razred

Učna ura poteka na izbranih točkah
razstave Prelepa Gorenjska.
Spoznavali bomo preteklost naše
pokrajine in življenja v njej.
Pogovarjali se bomo o vsakdanjem
življenju v preteklosti in ga skozi
sproščen pogovor primerjali
z današnjim življenjem.
Spoznavali bomo pomen naše kulturne
dediščine.

trajanje: 60 minut
cena: 2 ,5 evra

primerno za 5. razred

trajanje: 60 minut
cena: 2 evra

primerno za 5. razred
Na razstavi se sprehodimo skozi časovni trak.
Ob opazovanju ostankov daljne preteklosti
učenci spoznajo temeljna zgodovinska obdobja
(prazgodovino, stari, srednji vek).
Skupaj ugotavljamo, kateri viri in na kakšen
način nam pripovedujejo vznemirljivo zgodbo
preteklosti domače pokrajine.
K učni uri sodi starosti prilagojen delovni list.

trajanje: 45 minut
cena: 2 evra

primerno za 4. razred

trajanje: 60 minut
cena: 2,5 evra

primerno za 4. in 5. razred
Na razstavi Prelepa Gorenjska si ogledamo
grb Janža Khisla in raziskujemo nekdanje
življenje na gradovih.
Iz kartona v obliki ščita si vsak izdela svoj osebni
grb in si izmisli svoj plemiški naslov.

Skozi igro se bomo vživeli v čas
mlajše kamene dobe.
S kamni bomo mleli pšenico, izdelovali posodo
iz gline, šivali oblačila iz živalskih kož, tkali s
pomočjo lesenih statev, izdelovali kamnite sekire
in poskušali zanetiti ogenj. Delavnico običajno
kombiniramo z učno uro na arheološki razstavi.

