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Spoštovani kolegi pedagogi!

Pred nami je novo šolsko leto – čas, ko vam z veseljem ponudimo naše izkustvene, 
poučne, doživljajske in ustvarjalne programe! Z njimi lahko svojim varovancem 
in učencem v šolskem letu 2017/2018 približate različne teme in poglobite ali 
popestrite vaše kulturne, naravoslovne ali tehniške dni. In čemu v prihajajočem 
šolskem letu posvečamo še posebno pozornost? Zagotovo sta to Plečnikovo leto, 
ki se počasi preveša v drugo polovico, in Cankarjevo leto, ki k nam prihaja v letu 
2018. Prihajajoče šolsko leto bo torej kot nalašč za obisk Cankarjeve spominske 
sobe na Rožniku ali pa arhitekturnega bisera – Plečnikove hiše in mojstrovega 
čudovitega vrta. 
 
Za vrtčevske otroke in osnovnošolce smo pripravili pester nabor delavnic v 
Mestnem muzeju Ljubljana, podate se lahko na različne potepe po Ljubljani in 
njeni zgodovini, med rimske ostanke v Arheološki park Emona ali na poučno 
in razigrano plovbo po reki Ljubljanici. Svoje prste lahko razgibate tudi na naših 
galerijskih ustvarjalnicah v Galeriji Jakopič ali Mestni galeriji Ljubljana.

Jeseni se v Mestni muzej Ljubljana vrača srednji vek. Našo novo občasno razstavo 
bomo namreč posvetili srednjeveški Ljubljani in njenim prebivalcem. Poleg 
zanimivih vodstev po razstavi pripravljamo tudi srednjeveško delavnico, ki vas bo 
popeljala v daljno preteklost naše prestolnice. 

Z navdušenjem vam sporočamo, da s koncem prihajajočega šolskega leta v 
muzeju odpiramo novo stalno razstavo, ki bo celovito zajela zanimivo preteklost 
našega glavnega mesta. Že junija se boste lahko sprehodili po njej, s šolskim letom 
2018/2019 pa za vas pripravljamo obilico novih in osveženih programov, ki bodo 
mlade obiskovalce popeljali od prazgodovine pa vse do najbolj aktualnih tem.

Iskrena hvala vsem, ki se k nam radi vračate: za izkazano zaupanje, povratne 
informacije in številne pohvale, s katerimi nam vsako leto dajete nov zagon. 
Dobrodošli pa tudi vsi, ki nas boste letos obiskali prvič – čakajo vas doživetja, 
zaradi katerih verjamemo, da vaš prvi obisk ne bo tudi zadnji.

Se vidimo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane!
Ekipa pedagoške službe MGML



LEGENDA SIMBOLOV:

Možnost izvedbe podobne delavnice v 
muzeju ob slabem vremenu

Priporočamo dodatna 
oblačila/zaščitna pokrivala

S seboj prinesite pisalo



VRTEC, 1. TRIADA OŠ

ŽABJE SKRIVALNICE LJUBE IN ANE
Raziskovalni ogled stalne razstave s tiskanim vodnikom

Radovedna žabica Ana se je skrila nekje v muzeju, otroke pa pri 
iskanju skrite nagajivke čaka kopica poučnih nalog, ki na zabaven 
in privlačen način predstavijo zgodovino naše prestolnice. Otroci 
spoznajo poklic arheologa, odkrijejo razliko med muzejskim 
originalom in repliko, se naučijo razumeti, kaj je blagovna menjava, 
prisluhnejo zgodbi o argonavtih, v vrtečem se bobnu poiščejo 
slovensko zastavo, priredijo žabji turnir, zapojejo žabjo himno 
itd. Če otrokom uspe pravilno rešiti vse naloge, jih žabica Ana za 
njihov trud tudi nagradi.

LE ŠE DO DECEMBRA 
2017
TRAJANJE: 75 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

“Pohvalila bi tako 
organizacijo vodenja 
kot prijaznost vseh v 
muzeju!”

VZGOJITELJICA, 
VRTEC DR. FRANCETA 
PREŠERNA, LJUBLJANA
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VRTEC, 1. TRIADA OŠ

ARHEOPESKOVNIK S HONORATO
Raziskovalni ogled arheološkega parka Emona z delavnico

Rimljanka Honorata povabi otroke med ruševine svoje hiše in jim 
predstavi, kako je nekoč z družino živela v antičnem mestu Emona. 
Otroci ji pomagajo poiskati izgubljene predmete, skupaj odkrijejo 
ostanke talnega ogrevanja in bazenčke, v katerih se je umivala 
njena družina. Honorata otrokom predstavi bogove, v katere so 
verovali, preden so odkrili novo vero, krščanstvo, ter opiše, kako 
so se prvi kristjani v Emoni dali krstiti v danes lepo ohranjenem 
krstilnem bazenčku. V delavniškem delu otroci poustvarijo videne 
mozaike, v peskovnikih pa kot pravi arheologi poiščejo rimske 
predmete in skušajo ugotoviti, za kaj so jih Rimljani uporabljali.

SEPTEMBER 2017, MAJ–
JUNIJ 2018
TRAJANJE: 75 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
SNG Drama ali AP 
Zgodnjekrščansko 
središče, Erjavčeva 18

“Zelo primerna 
komunikacija 
animatorke Honorate 
z otroki!” 

VZGOJITELJICA, VRTEC 
MOJCA, LJUBLJANA

V primeru dežja se po 
dogovoru v muzeju 
izvede delavnica Na 
obisku pri Rimljanki 
Liviji.
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VRTEC, 1. TRIADA OŠ

NA OBISKU PRI RIMLJANKI LIVIJI
Vodeni ogled stalne razstave z delavnico

Rimljanka Livija popelje otroke med rimske ostanke v muzejski 
kleti. Skupaj zakorakajo po emonski cesti, sedejo na skupno rimsko 
stranišče, postojijo ob nagrobniku šestletne deklice, povonjajo 
kruh v rimski gostilni, poiščejo antične posode, prižgejo oljenko, 
spoznajo, kaj vse so Rimljani počeli v termah, ležejo na triklinij in 
se posladkajo z rimsko sladico ter med ostanki temeljev palače 
poiščejo sledi požganega mesta Emona. V ustvarjalnem delu med 
kramljanjem z Livijo poustvarijo glineno oljenko.

SEPTEMBER 2017–JUNIJ 
2018
TRAJANJE: 90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

“Pohvale za odlično 
izvedbo. Bom 
priporočila v vrtcu. Na 
vsakem obisku smo 
zelo zadovoljni.”

VZGOJITELJICA, VRTEC 
MOJCA, LJUBLJANA
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VRTEC, 1. TRIADA OŠ

VODNO POTOVANJE
Raziskovalni ogled stalne razstave z gibalno delavnico in 
eksperimenti

Voda je javna dobrina, ki nam je dostopna iz vodovodnega 
omrežja. Z njo moramo skrbno ravnati, da bo čista in pitna na 
voljo tudi našim zanamcem. Na razstavi se otroci aktivno in prek 
več senzornih kanalov seznanijo z njenimi bistvenimi značilnostmi. 
Na ogledu spoznajo, kje vse vodo najdemo ter koliko je je na 
svetu, kje jo uporabljamo danes in kakšen odnos so imeli do nje v 
preteklosti. Otroci spoznajo delovanje vodnjaka. S pogovorom in 
vključenostjo otrok želimo spodbuditi zavedanje o pomenu vode 
za življenje. Otroci z uporabo ustvarjalnega giba poustvarijo vodni 
krog in njegove zakonitosti preizkusijo tudi v eksperimentu.

OKTOBER 2017–MAREC 
2018
TRAJANJE: 75–90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

“Najbolj mi je bilo 
všeč, ko so muzejski 
predmeti oživeli in 
pripovedovali zgodbe. 
Konkretni prikaz 
kroženja vode si 
zasluži prav posebno 
pohvalo.” 

UČITELJICA, OŠ HINKA 
SMREKARJA, LJUBLJANA
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VRTEC, 1. TRIADA OŠ

TRIJE DECEMBRSKI MOŽJE
Doživljajsko-ustvarjalna praznična delavnica

Škrat Zavijalček je v svoji dolgi škratji karieri zavijal darila trem 
decembrskim dobrim možem. Vse tri dobrotnike, Miklavža, 
Božička in dedka Mraza, zato zelo dobro pozna, zgodbe o 
raznovrstnih dogodivščinah in doživetjih z njimi pa kar stresa iz 
rokava. Otroci na delavnici spoznajo vse tri decembrske može in 
se jih naučijo med seboj ločiti. Prepoznavajo njihove podobnosti 
in razlike. Podajo se na raziskovanje muzeja in iskanje njihovih 
značilnih predmetov, jim napišejo pismo ter po svoje oblikujejo 
piškote. Na koncu iz sladkih mandarin poustvarijo enega izmed 
treh dobrotnikov.

27. NOVEMBER–22. 
DECEMBER 2017
TRAJANJE: 90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

“Učenci so uživali 
in preko animiranja 
dobili vpogled v 
raznolike decembrske 
dobrotnike. 
Domiselno!”

UČITELJICA, OŠ KAŠELJ, 
LJUBLJANA
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VRTEC, 1. TRIADA OŠ

MIKLAVŽ PEČE PIŠKOTE
Doživljajsko-ustvarjalna praznična delavnica

Otroci na doživljajski delavnici spoznajo legendo o svetem 
Miklavžu, prvem dobrem možu, ki nas obišče v mrzlih decembrskih 
dneh. Zanimiva pripoved jih seznani z Miklavževim svetniškim 
življenjem, njegovimi atributi in pomočniki. Mladi raziskovalci se 
s prižganimi svetilkami podajo v temno muzejsko klet, na lov za 
nagajivim parkljem Hudobo, nato pa tudi sami postanejo Miklavževi 
sodelavci, saj iz barvnega slanega testa izdelajo njegove prijazne in 
nagajive pomočnike, ki jih lahko podarijo svojim najbližjim.

27. NOVEMBER–22. 
DECEMBER 2017
TRAJANJE: 90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

“Aktivnosti so otroke 
pritegnile, da so 
sodelovali in bili aktivni 
ves čas delavnice. 
Uživali smo!”

VZGOJITELJICA, VIŠKI 
VRTCI, LJUBLJANA
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VRTEC, 1. TRIADA OŠ

PLEČNIK ZA NAJMLAJŠE
Interaktivno vodstvo po Plečnikovi hiši z gibalno in 
ustvarjalno delavnico

Otroci spoznajo, kdo je bil Jože Plečnik in kakšen je bil njegov 
poklic. Kot arhitekt je risal načrte za nove stavbe, med drugim 
jih je pripravil tudi za svojo hišo, ki si jo otroci ogledajo in tako 
dobijo vpogled v Plečnikovo skromno življenje. Sprehodijo se 
skozi mojstrovo vhodno vežo, kuhinjo, sprejemnico in kopalnico 
ter preštejejo, koliko kotov je v Plečnikovi spalnici in delovni sobi. 
Pokukajo tudi na zimski in zelenjavni vrt, tečejo mimo čebelnjaka 
in vseskozi opazujejo Plečnikove arhitekturne elemente, ki jih s 
svojimi telesi tudi poustvarijo. Na koncu se preizkusijo še v gradnji 
Plečnikovih zgradb iz lesenih kock.

SEPTEMBER 2017–JUNIJ 
2018
TRAJANJE: 90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Plečnikova hiša, 
Karunova 4 in 6

“Vse nas je navdušilo, 
najbolj pa Plečnikova 
soba in samo vodenje! 
Nič ne bi spremenili. 
Vodičke imajo krasen 
občutek za naše 
otroke.”

UČITELJICA, OŠ JANEZA 
LEVCA, LJUBLJANA
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VRTEC, 1. TRIADA OŠ

SKRIVNOSTI PLEČNIKOVEGA VRTA
Interaktivni ogled vrta in Plečnikove hiše 

Otroci pokukajo v obe okrogli delovni sobi v stolpu Plečnikovega 
domovanja in se seznanijo s pripomočki, ki jih je mojster uporabljal 
pri risanju načrtov. Spoznajo razliko med skico, načrtom in maketo. 
Interaktivno raziščejo vrt in naravo, ki je bila Jožetu Plečniku velik 
navdih za ustvarjanje. Z uporabo različnih pripomočkov, ki jim 
pomagajo pri raziskovanju krajinske arhitekture vrta, urijo uporabo 
svojih čutil in zaznavanje okolice. Srečajo se z zelišči, iz katerih je 
narejen Plečnikov čaj (ki ga na koncu tudi poskusijo), z zbiralnikom 
za vodo, kompostnikom, zelenjavnim vrtom, čebelnjakom, 
različnimi drevesi in ostanki arhitekturnih elementov, za katere je 
mojster Plečnik našel nov način uporabe. Spoznajo in poustvarijo 
tudi tri izpostavljena Plečnikova dela – Narodno in univerzitetno 
knjižnico, Tržnice in pokopališče Žale.

SEPTEMBER 2017, MAJ, 
JUNIJ 2018
TRAJANJE: 90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Plečnikova hiša, 
Karunova 4 in 6

“Odlično vodenje, 
premišljene dejavnosti 
(od poslušanja 
do aktivnega 
sodelovanja). Bravo!”

VZGOJITELJICA, 
VRTEC PEDENJPED, 
LJUBLJANA
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VRTEC, 1. TRIADA OŠ

DOM NEKOČ
Izkustvena delavnica

Nekateri gospodinjski pripomočki iz preteklosti so drugačni od 
tistih, ki jih uporabljamo danes. Kje so razlike in kje podobnosti? 
Kako so nekoč prali in likali perilo, kako so prišili gumb, kako so 
zmleli kavo in orehe, na kakšen način so pripravili piškote, kako 
so ožemali limone, s čim so očistili čevlje in ribali tla? Izvirne 
gospodinjske pripomočke otroci na delavnici uporabljajo prav 
tako, kot so to počele njihove prababice. Pri tem jih njihova 
gostiteljica, gospodinja Magdalena, skozi pripoved popelje v čas 
pred sedemdesetimi leti.

OKTOBER, NOVEMBER 
2017, JANUAR–MAREC 
2018
TRAJANJE: 90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

“Bilo je super, ker 
so bili otroci ves čas 
dejavni. Na prijeten 
in njim primeren 
način ste jim približali 
domača opravila – 
kako so se počutili 
nekoč.”

VZGOJITELJICA, VRTEC 
CICIBAN, LJUBLJANA
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VRTEC, 1. TRIADA OŠ

SKOK V SREDNJI VEK
Interaktivno vodstvo po razstavi Srednjeveška Ljubljana z 
delavnico

Čas bomo zavrteli nazaj in skočili v srednjeveško Ljubljano, v čas, 
ko so bile ulice blatne, ko je bil vonj na njih precej drugačen kot 
danes, ko so v obrtnih delavnicah izdelovali vsakdanje pripomočke, 
obleko in obutev, ko so potujoči trgovci prodajali dragocenosti, 
ko je čas in delo v dnevu določalo zvonjenje v zvoniku in ko so 
bile tudi kazni precej nenavadne. Spoznali bomo poklice ljudi, ki so 
napolnjevali takratne ulice, in se preizkusili v različnih srednjeveških 
opravilih. 

NOVEMBER 2017–APRIL 
2018
TRAJANJE: 75–90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15
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VRTEC, 1. TRIADA OŠ

OD ZMAJČKA DO ZMAJČKA
Plovba po reki Ljubljanici z vodstvom

Otroci se z muzejskim vodičem v bližini Čevljarskega mostu vkrcajo 
na ladjico Emonca in odplujejo po skrivnostni reki sedmerih imen – 
Ljubljanici. Plovba jih popelje po poteh antičnega junaka Jazona in 
argonavtov ter jim na zabaven način približa reko, v kateri prebiva 
strašni povodni mož. Otroci opazujejo skrivnosti vodnih globin, 
lepote mostov in rečnih brežin ter ugotovijo, kako so rečna obrežja 
skozi leta spreminjala svojo podobo – tudi po zaslugi velikega 
arhitekta Jožeta Plečnika. V preteklosti so ob bregovih Ljubljanice 
živeli najrazličnejši prebivalci; njihove sledi raziskujejo arheologi in 
zgodovinarji, o njih in o reki pa še danes krožijo številne legende.

SEPTEMBER, OKTOBER 
2017, APRIL–JUNIJ 2018
TRAJANJE: 60 minut
CENA: Cena je odvisna 
od števila oseb (do 20 
udeležencev – 130 €, 
nad 20 udeležencev – 7€ 
na osebo).
KJE SE DOBIMO? 
Čevljarski most

“Otroci so bili odlično, 
starostni stopnji 
primerno motivirani 
ter celo vožnjo dobro 
vodeni. Tudi vodička 
jim je bila blizu. Zelo 
dobro zastavljen 
program. Zanimivo in 
poučno!”

VZGOJITELJICA, VRTEC 
TOLMIN
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VRTEC, 1. TRIADA OŠ IN 2. TRIADA OŠ

VEŠČINE IZ PRADAVNINE
Izkustvena delavnica 

Otroci odpotujejo 5000 let nazaj v preteklost, v čas koliščarjev, ki 
so živeli na današnjem Ljubljanskem barju. Prek makete in stika s 
starodavnimi predmeti spoznajo življenje koliščarjev in ugotovijo, 
kako so si ob jezeru gradili hiše na kolih. Na delavnici sestavijo 
repliko prazgodovinskega kolesa. Preizkusijo se v različnih 
koliščarskih spretnostih: streljanju z lokom in obdelavi kamna, 
predenju niti, tkanju, šivanju s koščenim šilom, uporabi žrmelj, 
oblikovanju kruhkov in prepoznavanju užitnih zelišč, izdelavi 
glinenega posodja in netenju ognja. Vsak otrok pa si lahko naslika 
tudi pravi barjanski tatu in si izbere svoje barjansko ime.

APRIL–JUNIJ 2018
TRAJANJE: 75–90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

“Zelo lep pristop! 
Otroke nagovarja 
glede na njihovo 
predznanje in 
poudarja izkustveno 
učenje. Zelo dobro 
interpretirano in idejno 
bogato!”

VZGOJITELJICA, 
VRTEC NAJDIHOJCA, 
LJUBLJANA
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TRETJI RAZRED 1. TRIADE IN 2. TRIADA OŠ

MUZEJSKI DETEKTIVI
Raziskovalni ogled razstave z izkustveno delavnico

V muzej so vlomili nepridipravi in za seboj pustili pravo razdejanje! 
Učenci, mladi detektivski pomočniki, opremljeni s pravimi 
detektivskimi pripomočki (povečevalno steklo, rokavice, meter, 
detektivski popis predmetov, ...), v muzeju raziskujejo »zločin«. Na 
razstavi iščejo izgubljene predmete in morebitne sledi, ki so jih za 
seboj pustili tatovi. Na delavnici učenci preučijo najdene predmete, 
se učijo opazovanja z vsemi čutili in spoznavajo različne poklice – 
muzejske in tiste, ki so bili značilni za Ljubljano v preteklosti.

LE ŠE DO DECEMBRA 
2017
TRAJANJE: 75–90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

“Veseli smo, da ste 
pripravljeni delati 
z otroki na tako 
zanimiv način in da 
jim omogočate, da 
spoznavajo vaše delo 
in svet okoli sebe.”
UČITELJICA, OŠ 
OSKARJA KOVAČIČA, 
LJUBLJANA 
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2. IN 3. TRIADA OŠ

SPOZNAJMO EMONCE!
Interaktivna delavnica s kvizom

Vodiča v antičnih oblačilih učencem predstavita kratek animirani 
film o življenju v Emoni. Prek zemljevidov učenci geografsko 
umestijo Emono v evropski prostor. Spoznajo vlogo rimskih 
vojakov v mirnem in v vojnem času ter vojakovo bojno opremo. 
Ob poslušanju avdioposnetkov ugotavljajo, kakšne so razlike 
med družinami danes in nekoč. Učenci se tudi sami preoblečejo 
v rimska oblačila, obedujejo leže na trikliniju ter izvedo, kaj so jedli 
bogati in kaj revni Rimljani, lahko pa še sedejo na rimsko javno 
stranišče, povonjajo dišave iz term in se preizkusijo v gledališki igri 
z maskami. Pridobljeno znanje pokažejo v zabavnem kvizu, ki ga 
popestrita križanka in pantomima.

SEPTEMBER 2017–JUNIJ 
2018
TRAJANJE: 75–90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

“Delavnica je bila 
dinamična in nazorno 
vodena, vključevala 
je otroke. Kviz pa 
je ohranjal njihovo 
pozornost do konca. 
Hvala!”
UČITELJICA, OŠ PRESKA, 
MEDVODE
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Zaradi tematske 
povezave priporočamo 
kombinacijo programa 
z vodenim ogledom 
razstave Po sledeh 
rimske Emone. Cena 
obeh programov je 6 € 
na osebo.
Trajanje: 150 minut



2. IN 3. TRIADA OŠ 

OBRAZI LJUBLJANE
Vodeni ogled razstave

Ljubljana je slovenska prestolnica z dinamično in bogato 
preteklostjo. Želite, da se učenci vživijo v pretekla dogajanja v 
prestolnici? Omogočite jim obogatitev šolskega znanja z ogledom 
naše stalne razstave Obrazi Ljubljane. Sprehodite se ob emonski 
cesti in kloaki, skočite v srednjeveško Ljubljano in spoznajte, del 
katerih desetih državnih tvorb je bila Ljubljana v zadnjih 200 
letih. Sledite pripovedi in spoznavajte Ljubljano kot gospodarsko, 
politično, upravno in kulturno središče Slovenije. Ogled je 
prilagojen različnim starostim in je odlična popestritev pouka 
družbe oz. zgodovine.

LE ŠE DO DECEMBRA 
2017
TRAJANJE: 40–60 minut
CENA: 3,5 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

“Zelo zanimivo 
vodstvo. “
PROFESORICA, 
GIMNAZIJA ANTONA 
AŠKERCA, LJUBLJANA
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SE IZTEKA



2. IN 3. TRIADA OŠ

SREDNJEVEŠKA LJUBLJANA
Vodeni ogled razstave

Razvoj Ljubljane je močno povezan s srednjim vekom, saj je prav 
v tem času mesto dobilo nemško ime Laibach oz. slovensko ime 
Luwigana. Ljubljana se je začela razvijati ob vznožju grajskega 
griča, sestavljali pa so jo trije trgi: Stari, Novi in Mestni trg. V 
preteklih letih so nam arheološka izkopavanja omogočila nov 
vpogled v življenje srednjeveških prebivalcev, arheologi pa so 
odkrili številne predmete, ki bodo na razstavi prvič na ogled 
javnosti. Pridružite se nam na ogledu razstave, kjer bodo učenci 
spoznavali srednjeveške najdbe, zanimive poklice, razvoj mesta, 
trgovino, religijo in srednjeveški vsakdan. 

NOVEMBER 2017–APRIL 
2018
TRAJANJE: 45–60 minut
CENA: 3,5 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15
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NOVO



2. IN 3. TRIADA OŠ

SREDNJEVEŠKA DELAVNICA
Vodeni ogled razstave Srednjeveška Ljubljana z delavnico

Z ogledom razstave učenci dobijo vpogled v razvoj in ustroj 
srednjeveškega mesta, ki je nastalo med grajskim gričem in 
reko Ljubljanico, seznanijo se z vplivom trgovine in religije ter s 
srednjeveškim vsakdanom. V delavniškem delu učenci spoznavajo 
življenje v obdobju srednjega veka, se preizkusijo v srednjeveških 
vsakdanjih opravilih in obrteh ter se seznanijo s tedanjo oblačilno 
modo. Način življenja prebivalcev mesta jim približajo zanimive 
pripovedi in legende, ki pričajo o tedanji vraževernosti in načinu 
razmišljanja. Na delavnici bo mogoča uporaba replik predmetov, 
kar bo izkušnjo učencev še dodatno obogatilo.

NOVEMBER 2017–APRIL 
2018
TRAJANJE: 75–90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15
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NOVO



2. IN 3. TRIADA OŠ

POIŠČIMO SLEDI SREDNJEVEŠKE 
LJUBLJANE
Vodeni ogled z delovnimi zvezki

Je res, da je bil srednji vek temačno in umazano obdobje? Kdaj 
sploh govorimo o srednjem veku in kako so ljudje takrat živeli? 
Kako pa je bila v srednjem veku videti Ljubljana? Na sprehodu 
po mestu, na poti po Starem, Mestnem in Novem trgu, učenci 
spoznavajo, kako je srednjeveško mesto nastajalo in se spreminjalo. 
Izkušeni vodiči z doživeto pripovedjo oživijo živahno dogajanje 
v mestu, srednjeveško pristanišče, mestno obzidje, mestno 
hišo, pekarno, javno kopališče. Program je prilagojen različnim 
starostnim skupinam in je odlična popestritev pouka družbe oz. 
zgodovine.

SEPTEMBER, OKTOBER 
2017, APRIL–JUNIJ 2018
TRAJANJE: 90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

“Hvala za vodenje 
in ogled ter jasno in 
razumljivo podajanje 
informacij.”

UČITELJICA, OŠ DR. 
FRANCETA PREŠERNA 
RIBNICA
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2. IN 3. TRIADA OŠ

PO SLEDEH LJUBLJANSKIH 
VODNJAKOV
Vodeni ogled središča Ljubljane

Zakaj je v Ljubljani toliko fontan in vodnjakov? Kdaj je bila 
Ljubljanica pomembna plovna reka? Učenci na sprehodu po 
Ljubljani izvedo, kakšen pomen je imela voda za naše prednamce, 
kje so bili v bližini mestnega središča najdeni ostanki koliščarske 
naselbine in kje je bilo sprva rimsko, nato pa srednjeveško 
pristanišče. V preteklosti voda ni pritekla po ceveh, ampak so 
jo naši predniki zajemali iz vodnjakov. Mestne fontane, ki krasijo 
Ljubljano, skrivajo številne zanimivosti, nekatere pa so tudi prava 
umetniška dela; takšen je denimo Robbov vodnjak – biser baročne 
umetnosti.

SEPTEMBER, OKTOBER 
2017, APRIL–JUNIJ 2018
TRAJANJE: 75–90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15
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“Hvala za lepo vodstvo 
in veliko novih zgodb o 
Ljubljani!”
UČITELJICA, OŠ ZALOG, 
LJUBLJANA



2. IN 3. TRIADA OŠ

PO SLEDEH RIMSKE EMONE
Vodeni ogled z delovnimi zvezki

Učenci se v družbi izkušenega vodiča odpravijo raziskovat 
skrivnosti rimske Emone. Na poti, ki se začne v muzejski kleti ob 
rimski cesti, učenci spoznavajo Emono kot prvo mestno naselbino 
na območju današnje Ljubljane. Zatem se odpravijo v mesto ter 
obiščejo arheološka parka in rimski zid. Učenci na poti po Emoni 
iščejo odgovore na vprašanja vseh vrst: kako so Emonci živeli, kje so 
se srečevali, kako so se šolali, kje so nakupovali itd. Na poti rešujejo 
naloge v delovnem zvezku, ki so prilagojene različnim starostnim 
skupinam in služijo kot učni pripomoček za poglabljanje znanja.

SEPTEMBER, OKTOBER 
2017, APRIL–JUNIJ 2018
TRAJANJE: 75–90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15

“Pohvalila bi celotno 
ekipo! Učenci so 
veliko izvedeli o Emoni 
in življenju v njej. 
Čestitke!”
UČITELJICA, OŠ BIČEVJE, 
LJUBLJANA
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Zaradi tematske 
povezave priporočamo 
kombinacijo 
programa z delavnico 
Arheologija je kul! ali 
Spoznajmo Emonce. 
Cena dveh programov 
je 6 € na osebo.
Trajanje: 150 minut



2. IN 3. TRIADA OŠ

ARHEOLOGIJA JE KUL!
Izkustvena delavnica

Kako se arheologi lotijo svojega dela in kakšna orodja uporabljajo? 
Kako vedo, kje raziskovati? So njihova odkritja naključna? Učenci 
na delavnici dobijo priložnost, da za kratek čas postanejo arheologi 
in se preizkusijo v njihovem delu. S pomočjo arheološkega orodja 
raziščejo dva emonska grobova. Ob tem spoznavajo, kako ravnati 
z arheološkimi najdbami, kakšne grobne pridatke so svojci dajali 
umrlim, kako so potekali pokopi in kakšno je bilo verovanje v 
posmrtno življenje. Program je prilagojen različnim starostnim 
skupinam in je odlična popestritev pouka družbe oz. zgodovine.

SEPTEMBER 2017, MAJ–
JUNIJ 2018
TRAJANJE: 75–90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Arheološki park Emonska 
hiša, Mirje 4
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“Kar tako naprej! Učenci 
se na takšnih delavnicah 
naučijo veliko več kot v 
šoli. Pritegnili ste tudi 
učence, ki imajo v šoli 
težave s pozornostjo.”
UČITELJICA, OŠ JOSIPA 
VANDOTA KRANJSKA 
GORA

Zaradi tematske povezave 
priporočamo kombinacijo 
programa z vodenim 
ogledom Po sledeh 
rimske Emone. Cena obeh 
programov je 6 € na osebo. 
V primeru slabega vremena 
delavnica odpade. Po 
dogovoru lahko izpeljemo 
drug program.
Trajanje: 150 minut



2. IN 3. TRIADA OŠ

LJUBLJANICA IN NJENE 
SKRIVNOSTI
Plovba po reki Ljubljanici z vodstvom

Reka Ljubljanica je imela pomembno vlogo pri nastanku naselbin 
ob njeni strugi in je bila ključna pri razvoju tako rimske Emone 
kot srednjeveške Ljubljane. Učenci se na ladjico vkrcajo v bližini 
Čevljarskega mostu. Med plovbo spoznavajo verovanja, povezana 
z reko, ter odkrivajo, kakšno vlogo je imela reka skozi zgodovino in 
kako se je spreminjala. Današnjo podobo je Ljubljanici v njenem 
toku skozi mestno jedro dal arhitekt Jože Plečnik, ki je reguliral 
potok reko Gradaščico in načrtoval nekaj najlepših mostov v 
Ljubljani. Raziščite skrivnosti vodnih globin ter  lepote mostov in 
rečnih brežin!

SEPTEMBER, OKTOBER 
2017, APRIL–JUNIJ 2018
TRAJANJE: 60 minut
CENA: Cena je odvisna 
od števila oseb (do 20 
udeležencev – 130 €, 
nad 20 udeležencev – 7 
€ na osebo).
KJE SE DOBIMO? 
Čevljarski most 

“Ponovno smo prišli na 
ta program in še bolj 
smo zadovoljni kot 
prejšnje leto! Hvala 
za nazorno razlago 
in zanimiv ogled 
Ljubljane z ladjico.”
UČITELJICA, OŠ 
FRANCETA BEVKA, 
LJUBLJANA
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2. IN 3. TRIADA OŠ

PLEČNIKOVA HIŠA
Vodeni ogled arhitektovega domovanja

Hiša v Trnovem, v kateri je dobra tri desetletja živel eden 
najpomembnejših slovenskih arhitektov Jože Plečnik, je zaradi 
svoje edinstvenosti zagotovo vredna ogleda. Del hiše, ki ga je 
Plečnik zgradil po svojih načrtih in v njem živel, je še danes videti 
tako, kot bi ga arhitekt pravkar zapustil. Mladi si ogledajo vhodno 
vežo, okroglo dnevno sobo s spalnico in kopalnico, sprejemnico, 
kuhinjo ter zimski in zunanji vrt. Plečnikovo delo in življenje učenci 
bolj poglobljeno spoznajo na ogledu nove stalne razstave, ki sledi 
obisku arhitektovega domovanja.

SEPTEMBER 2017–JUNIJ 
2018
TRAJANJE: 60 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Plečnikova hiša, 
Karunova 4 in 6, ali pred 
trnovsko cerkvijo
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“Želim pohvaliti 
vodenje, predstavitev 
arhitektovega 
domovanja in 
pripravljenost vodiča 
za dodatno razlago.”
UČITELJICA, OŠ MAJDE 
VRHOVNIK, LJUBLJANA



2. IN 3. TRIADA OŠ

PO SLEDEH JOŽETA PLEČNIKA
Vodeni ogled arhitektovega domovanja in Plečnikove 
Ljubljane

Jože Plečnik velja za enega naših najpomembnejših arhitektov; s 
svojimi deli je tako v tujini kot pri nas pustil velik pečat. Ljubljani, 
o kateri je že v tujini razmišljal in ob tem iskal priložnost za vrnitev 
v domače mesto, je poskušal po vrnitvi domov dati videz prave 
slovenske prestolnice. Učenci se po ogledu Plečnikove hiše 
odpravijo v središče mesta in izvedo veliko zanimivega o gradnji 
Križank in o »templju učenosti«, kot je Plečnik poimenoval NUK. 
Spoznajo tudi, kako se je gradil Kongresni trg in kje je arhitekt 
dobil navdih za gradnjo Tromostovja. Pridružite se nam na ogledu 
Plečnikove hiše v Trnovem in na sprehodu po Plečnikovi Ljubljani!

SEPTEMBER, OKTOBER 
2017, APRIL–JUNIJ 2018
TRAJANJE: 120 minut
CENA: 6 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Plečnikova hiša, 
Karunova 4 in 6, ali 
Tromostovje

“Najlepša hvala 
za izjemno dobro 
pripravljen program 
in gradiva, ki so 
zelo primerna za to 
starostno skupino 
(5. razred).”

UČITELJICA, OŠ LEDINA 
LJUBLJANA
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3. TRIADA OŠ

SPOMINSKA SOBA IVANA 
CANKARJA 

Vodeni ogled z delovnimi zvezki

Vabljeni na Rožnik, kjer je med letoma 1910 in 1917 živel in ustvarjal 
Ivan Cankar. V tem času so nastala dela Bela krizantema, Lepa 
Vida ter ciklusa črtic Moje življenje in Podobe iz sanj. Učenci 
literatovo življenje spoznavajo s pomočjo delovnih zvezkov, 
zanimive zgodbe pa osvetlijo razjasnijo podobo velikega dramatika 
in pisatelja, znanega tudi pod imenom »princ na gori«, kakor so ga 
imenovali v času njegovega bivanja na Rožniku. Ali ste vedeli, da 
je pesnik in pripovednik z obiskovalci Rožnika prav rad pokramljal, 
z dijaškimi skupinami pa zapel tudi kakšno pesem?

SEPTEMBER, OKTOBER 
2017, APRIL–JUNIJ 2018
TRAJANJE: 45–60 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
pred spominsko sobo 
Ivana Cankarja, Cankarjev 
vrh 1, Rožnik
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“Zahvaljujemo se vam 
za zanimivo vodenje po 
pisateljevi spominski 
sobi.”

UČITELJICA, OŠ MILANA 
ŠUŠTERŠIČA, LJUBLJANA 

Zaradi tematske 
povezave priporočamo 
kombinacijo programa 
z ogledom Spomin-
ske sobe Otona 
Župančiča. Cena obeh 
programov je 6 € na 
osebo.



3. TRIADA OŠ

SPOMINSKA SOBA OTONA 
ŽUPANČIČA
Vodeni ogled z delovnimi zvezki

Oton Župančič velja za enega naših največjih literarnih umetnikov. 
Muzejsko razstavo o njegovem življenju in delu je v Knjižnici 
Otona Župančiča pripravil Mestni muzej Ljubljana. Skozi doživeto 
pripoved vodiča učenci spoznajo Župančiča kot pesnika, dramatika 
in prevajalca ter kot ustvarjalca za otroke in mladino. Njegovega 
Cicibana zagotovo pozna vsak izmed nas! Učenci pridobljeno 
znanje utrjujejo z reševanjem delovnih zvezkov. Program je 
prilagojen različnim starostnim skupinam in je odlična priložnost za 
popestritev pouka slovenskega jezika.

SEPTEMBER 2017–JUNIJ 
2018
TRAJANJE: 45–60 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Knjižnica Otona 
Župančiča, Kersnikova 
ulica 2, Ljubljana

“Kljub drugačnemu 
ambientu v knjižnici 
nas je vodeni ogled 
navdušil in učencem 
hkrati približal 
Župančičevo življenje 
in delo.”

UČITELJICA, OŠ KETTEJA 
IN MURNA LJUBLJANA
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Zaradi tematske 
povezave priporočamo 
kombinacijo programa 
z ogledom Spominske 
sobe Ivana Cankarja. 
Cena obeh programov 
je 6 € na osebo.



ODKRIVAMO IN RAZISKUJEMO 
PRESTOLNICO SLOVENIJE
Samostojno raziskovanje mesta z delovnimi listi

Skupaj z učenci se odpravite na zanimivo učno pot in spoznavajte 
Ljubljano malo drugače! Opremljeni z učnimi pripomočki 
(zemljevid, kompas, delovni listi …) se učenci v manjših skupinah 
v spremstvu vodičev in učiteljev odpravijo odkrivat prestolnico 
Slovenije. Program je odlična priložnost za medpredmetno 
povezovanje geografije, zgodovine, umetnostne zgodovine, 
slovenščine in matematike. Raziskovanje vključuje terensko 
orientacijo, opazovanje, skiciranje, merjenje, povzemanje besedil 
in igranje vlog.

SEPTEMBER, OKTOBER 
2017, APRIL–JUNIJ 2018
TRAJANJE: 120 minut
CENA: 6 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestni muzej Ljubljana, 
Gosposka 15
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Zelo dobro izveden 
program – pohvaliti 
želim tudi dobro 
pripravljeno gradivo in 
zanimivo pot.

UČITELJICA, OŠ 
STRANJE, STRAHOVICA 

3. TRIADA OŠ



GALERIJSKE USTVARJALNICE V GALERIJI JAKOPIČ IN MESTNI GALERIJI 
LJUBLJANA
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Ste že obiskali Galerijo Jakopič ali Mestno galerijo Ljubljana? Preverite vsebine aktualnih razstav 
na spletu in se sprehodite z nami skozi zanimive umetniške svetove! Skozi celo šolsko leto 
ponujamo pester nabor stalnih delavnic, prilagojenih različnim starostnim skupinam, na katerih 
lahko na plan spustite svojo domišljijo ter razmigate svoje prste. Skozi ustvarjalni proces vas 
bodo vodili vešči »mojstri obrti«, s katerimi smo delavnice tudi zasnovali.
Namen galerijskih ustvarjalnic je, da se učenci naučijo opazovati umetnine, razumejo temeljne 
likovne zakonitosti ter spoznajo galerijo kot prostor ustvarjalnosti in navdiha. 



VRTEC, OŠ

Mladi na ustvarjalni delavnici spoznajo osnove fotografije in 
se naučijo, kako lahko fotografija nastane tudi brez pomoči 
fotografskega aparata. Preizkusijo se v cianotipiji, stari ročni 
tehniki izdelave fotografij, poigrajo se z motivi in ob mentorstvu 
profesionalnega fotografa ustvarijo svoj fotogram ali fotomontažo.

Program je nastal v sodelovanju s profesionalnima fotografoma 
Matevžem Paternostrom in Andrejem Peunikom.

SEPTEMBER 2017–JUNIJ 
2018 (V ČASU RAZSTAV)
TRAJANJE: 75–90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Galerija Jakopič, 
Slovenska cesta 9
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“Izjemno! Čudovito 
voden ogled razstave 
in zanimiva ter 
zelo dobro vodena 
delavnica. Hvala.”

UČITELJICA, 
PODRUŽNIČNA ŠOLA 
ROVTARSKE ŽIBRŠE, 
ROVTE 

ČAROBNI FOTOGRAM
Vodeni ogled z ustvarjalno delavnico



2. IN 3. TRIADA OŠ

CAMERA OBSCURA

Učenci na delavnici pod vodstvom profesionalnega fotografa 
raziskujejo, kako fotografija pravzaprav nastane. Seznanijo se s 
predhodnico današnjih fotoaparatov, t. i. temno sobo – camero 
obscuro. Preprosto fotografiranje s pomočjo camere obscure 
tudi sami preizkusijo in posnamejo svoje fotografije, ki jih lahko 
odnesejo s seboj.

Program je nastal v sodelovanju s profesionalnima fotografoma 
Matevžem Paternostrom in Andrejem Peunikom.

SEPTEMBER 2017–JUNIJ 
2018 (V ČASU RAZSTAV)
TRAJANJE: 75–90 minut 
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Galerija Jakopič, 
Slovenska cesta 9

“Učenci so vidno 
navdušeni nad 
razstavami in 
delavnicami v vaši 
galeriji.”

UČITELJICA, OŠ LEDINA 
LJUBLJANA
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Vodeni ogled z ustvarjalno delavnico

NOVO



VRTEC, OŠ

Mladi na delavnici pri  slikanju na pleksi steklo barvne plasti 
nanašajo zrcalno, tako da druga drugo prekrivajo – tako očem 
nevidno bistvo zažari šele, ko sliko dokončamo in nastalo barvno 
čarovnijo pogledamo s prave strani. Ob strokovnem vodenju 
z inovativno tehniko ustvarijo svojo pisano priponko in izdelek 
odnesejo s seboj. 

Program je nastal v sodelovanju z likovnim pedagogom Petrom 
Ciuho.

SEPTEMBER 2017–JUNIJ 
2018 (V ČASU RAZSTAV)
TRAJANJE: 75–90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Galerija Jakopič, 
Slovenska cesta 9
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“Zelo v redu! Odlično 
pripravljena razstava 
+ zelo zanimiva 
delavnica, s katero 
se muzej oz. galerija 
približa mlajši publiki.”

PROFESORICA, 
GIMNAZIJA BEŽIGRAD, 
LJUBLJANA 

PLEKSIMANIJA
Vodeni ogled z ustvarjalno delavnico



VRTEC, OŠ

KIP KIP HURA

Razigrana kiparska delavnica otrokom oz. učencem izkustveno 
približa delo kiparjev, materiale, ki jih uporabljajo pri ustvarjanju, 
in načine, kako jih oblikujejo. Mladi raznolike kiparske tehnike v 
družbi akademskega kiparja tudi sami preizkusijo. Da bo kiparjenje 
še bolj zanimivo, bomo vključili štoparico in kar štirikrat zamenjali 
postaje.

Program je nastal v sodelovanju s kiparjem Miho Knezom. 

SEPTEMBER 2017–JUNIJ 
2018 (V ČASU RAZSTAV)
TRAJANJE: 75–90 minut 
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Galerija Jakopič, 
Slovenska cesta 9

“Pohvala 
organizatorjem 
delavnice in kiparju za 
izredno zanimivo in 
ustvarjalno delavnico.”

UČITELJICA, OŠ JOŽETA 
MOŠKRIČA, LJUBLJANA
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Vodeni ogled z ustvarjalno delavnico

NOVO



VRTEC, OŠ

V Mestni galeriji skozi celotno šolsko leto izvajamo zabavne 
inovativne delavnice, na katerih se mladi predajo domišljiji in 
ustvarijo svojo animacijo. Naučijo se, kako nastane animirani film 
in kakšne vrste animacije poznamo, ter se v družbi strokovnjaka 
preizkusijo v tehniki stop-motion (slika za sliko). 
Delavnici smo pripravili v sodelovanju z Društvom za izvajanje 
filmske vzgoje Slon.

ANIMIRAJMO RISBO
Mladi v tehniki stop-motion ustvarijo gibljive podobe s pomočjo 
risbe.
ANIMIRAJMO PLASTELIN
Mladi v tehniki stop-motion ustvarijo gibljive skulpture iz plastelina.

SEPTEMBER 2017–JUNIJ 
2018 (V ČASU RAZSTAV)
TRAJANJE: 75–90 minut
CENA: 4 € na osebo
KJE SE DOBIMO? 
Mestna galerija Ljubljana, 
Mestni trg 5
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“Vse vaše delavnice so 
super! Zato vas vsako 
leto obiščemo.”

UČITELJICA, OŠ SOSTRO, 
PŠ BESNICA

ANIM-AkCIJA!
Vodeni ogled z ustvarjalno delavnico





BREZPLAČNE DELAVNICE POGLABLJANJA ZNANJA ZA UČITELJE

V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane večkrat letno, ob večjih razstavah, delimo svoje znanje 
in znanje naših sodelavcev z učitelji osnovnih in srednjih šol, ker želimo prispevati k zanimivejši 
in živahnejši izvedbi šolskega pouka. Pripravljamo teme, ki se neposredno ne dotikajo razstav, 
vseeno pa obogatijo vaš »kovček z orodjem« za popestritev pouka. Vse naše dosedanje delavnice 
so bile dobro obiskane in učitelji zadovoljni, zato se veselimo naših prihodnjih srečanj.

Če želite biti obveščeni 
o tovrstnih delavnicah, 
nam to sporočite na 
elektronski naslov 
prijava@mgml.si. 
Dodali vas bomo na 
seznam naslovnikov 
za obveščanje o 
delavnicah. Veselimo 
pa se tudi vašega 
sodelovanja in 
načrtujemo, da bi 
bilo eno od srečanj 
obarvano tudi z vašimi 
primeri dobre prakse.
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ZA UČITELJE



INFO

41

Za skupine, manjše od 8 oseb, je cena programa enotna in znaša 35 € za celotno skupino. 

UGODNOSTI

Mladi s posebnimi potrebami imajo za delavnice in za vodene oglede 50 % popusta, samostojen 
ogled muzeja in galerij pa je zanje brezplačen.
Skupine učencev iz šol zunaj ljubljanske regije, ki štejejo 35 ali več udeležencev, imajo 15-odstotni 
popust.

KAKO REZERVIRAMO OGLED ALI DELAVNICO?

Po elektronski pošti: prijava@mgml.si
Po telefonu: 01 241 25 06 (od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure)
Več informacij: www.mgml.si

Za najavljene predšolske in šolske skupine so lokacije Muzeja in galerij mesta Ljubljane odprte od 
ponedeljka do petka od 9. do 18. ure, za ostale obiskovalce pa od torka do nedelje od 10. do 18. 
ure.
Lokacije so zaprte 1. novembra, 25. decembra, 1. januarja ter na velikonočni ponedeljek.

KAKO PRIDEMO DO MESTNEGA MUZEJA LJUBLJANA?

●	 Mestni muzej Ljubljana domuje v Turjaški palači v središču Ljubljane, na Gosposki 
ulici 15, poleg Križank.
● Postajališča avtobusov mestnega potniškega prometa na Zoisovi cesti so od muzeja 
oddaljena minuto hoda, postajališča na Slovenski pa 3 minute.

Vse lokacije Muzeja in galerij mesta Ljubljane, kjer potekajo pedagoški programi, so označene na 
zemljevidu na strani 43.

KAJ POTREBUJEMO OB …?

… vodenih ogledih (Po sledeh rimske Emone, Poiščimo sledi srednjeveške Ljubljane, Obrazi 
Ljubljane, Odkrivamo in raziskujemo prestolnico Slovenije, Spominska soba Ivana Cankarja in Po 
sledeh Jožeta Plečnika): učenci potrebujejo pisalo in tršo podlago.
… toplejših mesecih: priporočamo, da imajo učenci s seboj pokrivalo in pijačo.
… hladnem vremenu: učenci naj bodo toplo oblečeni.



INFO

Pedagoške programe izvajamo na različnih lokacijah MGML:

ZEMLJEVID IN LOKACIJE

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15 

Mestna galerija Ljubljana, Mestni trg 5 

Galerija Jakopič, Slovenska cesta 9 

Arheološki park Zgodnjekrščansko središče, Erjavčeva 18 

Arheološki park Emonska hiša, Mirje 4 

Spominska soba Ivana Cankarja, Cankarjev vrh 1, Rožnik 

Župančičeva spominska zbirka, Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova 2 

Plečnikova hiša, Karunova 4 in 6
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