Šolsko leto 2018/ 2019

trajanje: 45 minut
cena: 2 evra
primerno za 1., 2. in 3. razred
(zahtevnost prilagodimo)
V skladu z učnim načrtom je poudarek
učne ure na spoznavanju Prešerna kot
pomembnega Kranjčana.
Ogledamo si notranjost Prešernove
hiše kot primera meščanskega
stanovanja.

1., 2. in 3. razred

trajanje: 60 minut / cena: 2,5 evra
primerno za 1., 2. in 3. razred
Na čudoviti razstavi poslikanega
pohištva bomo skozi igro spoznali
oblike in uporabo kmečkih skrinj.
Likovni motivi na skrinjah nam bodo
služili kot osnova za oblikovanje
na kartonih.
V šoli boste lahko postavili pravo
razstavo!

O življenju in pomenu našega
največjega pesnika se pogovorimo
sproščeno, brez faktografskih podatkov.
Preberemo verz iz pesmi Povodni mož
ter pobarvamo ljubko ilustracijo.

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

Kontakt za vse informacije
in rezervacije terminov:
Magda Zore, višja kustosinja pedagoginja

Vsebino enournega obiska ali
celodnevnega kulturnega dneva
lahko poljubno načrtujete glede na:

Tel. št.: 051 615 388
E-naslov: magda.zore@gorenjski-muzej.si

➜ starost učencev
➜ število učencev
➜ čas, ki ga imate na razpolago
➜ vsebino, ki vas zanima

www.gorenjski-muzej.si
Gorenjski muzej
Tomšičeva 42, 4000 Kranj

trajanje: 60 minut
cena brez mape: 2 evra,
primerno za 1. in 2. razred

Sprehod po starem
mestnem jedru

trajanje: 60 minut
cena: 2 evra
primerno za 2. in 3. razred

Na prijetni učni uri na razstavi v gradu
Khislstein bomo ugotovili, da so naše
babice in prababice živele v drugačnem
svetu, kot mi. Predmete iz časa
njihovega otroštva zbiramo v muzeju.

trajanje: 60 minut
cena: 2,5 evra

trajanje: 60 minut / cena: 2 evra
primerno za 1., 2. in 3. razred

primerno za 2. in 3. razred
Na tej učni uri, ki jo preživimo v Mestni
hiši, je v ospredju vsakdanje življenje
v preteklosti: oblačila, prehrana,
življenje otrok ...
Ugotavljali bomo, kako so spremembe
vplivale na naše življenje.
Na koncu bomo skušali rešiti težko
vprašanje: kaj je boljše v našem času
in kaj nam je bolj všeč iz časov naših
prednikov.
Videli bomo, kaj je muzej, kakšne
predmete zbiramo, kje jih dobimo,
kako skrbimo zanje in kako pripravimo
muzejsko razstavo. K učni uri sodi
obsežna delovna mapa, prilagojena
najmlajšim.

Vsak učenec dobi prazno razglednico,
ki jo sam dopolni s z izbrano temo.
Na Pungertu bo to obrambni stolp ali
upodobitev mesta Kranja, v Khislsteinu
pa grad ali predmet z razstave Prelepa
Gorenjska. Izbiramo med različnimi
likovnimi tehnikami.
Z učenci tretjih razredov posebno
pozornost namenimo tudi preteklosti
poštnega prometa.
Kaj je mesto? V čem se razlikuje od vasi?
Kako so meščani živeli v preteklosti in
kako živimo danes? Vse to se bomo
pogovorili ob čudoviti maketi mesta
Kranja v Mestni hiši, ogledali si bomo
Glavni trg in opisali značilnosti mesta.
V Otroškem stolpu na Pungertu
bomo obiskali razstavo o kranjskem
obzidju in stolpih.

