Pedagoški programi
Muzeja in galerij mesta Ljubljane

Za vrtce

2019/2020

Spoštovani vzgojiteljice in vzgojitelji!

Pred nami je novo šolsko leto 2019/2020, v katerem
vam z veseljem ponujamo izkustvene, doživljajske in
ustvarjalne pedagoške programe za vaše nadobudneže!
Z obiskom Mestnega muzeja Ljubljana, Plečnikove hiše,
Arheološkega parka Emona, Galerije Jakopič, Mestne
galerije ali plovbo po reki Ljubljanici lahko malčkom, starim
od 4 do 6 let, omogočite doživetje kulturne dediščine
na njim primeren in zanimiv interaktivni način.
In čemu bomo v prihajajočem šolskem letu posvetili
še posebno pozornost? Na stalni razstavi o zgodovini
Ljubljane se bomo podali na potovanje s časovnim strojem
in spoznali različne like iz preteklosti. Izvedeli bomo, kako je
nastajalo mesto Ljubljana in kako so ljudje nekoč živeli.
Na jesenski razstavi Knjiga. Znanje. Razum. pa bomo skočili v novi
vek in skupaj z otroki spoznavali izjemne dosežke tega časa, med
katerimi je tudi izum tiskarskega stroja. Interaktivno in zabavno bo!
Hvala, ker ostajate naši redni gostje in nas s pohvalami,
predlogi in kritikami spodbujate, da ohranjamo in
še izboljšujemo kakovost naših programov.
Dobrodošli pa tudi vsi, ki nas boste letos obiskali
prvič – čakajo vas doživetja, zaradi katerih smo
prepričani, da vaš prvi obisk ne bo tudi zadnji.

Se vidimo v Muzeju in galerijah mesta Ljubljane!
Pedagoška ekipa MGML
Izdal in založil: MGML ~ Zanj: Blaž Peršin ~ Avtorice: Ema Marinčič,
Mateja Pušnik, Nika Damjanovič ~ Realizacija: Ana Modic ~ Vsebinski
pregled: Maja Kovač ~ Fotograﬁje: Matevž Paternoster, Andrej Peunik,
arhiv MGML ~ Lektura: Katja Paladin ~ Izvedba oblikovanja: Pikto ~
Naklada: 700 izvodov ~ Tisk: Alfagraf, d.o.o. ~ Ljubljana, junij 2019 ~
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! Zaradi velikega zanimanja za programe vam svetujemo,
da termine rezervirate vsaj mesec dni pred obiskom.
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Interaktivna vodstva in delavnice

Novo

So knjige zakladi?
Interaktivno vodstvo po razstavi
Knjiga. Znanje. Razum. z izkustveno delavnico

25. NOVEMBER 2019–
JUNIJ 2020

Knjige imamo danes vsi; lahko jih dobimo za darilo, si

Trajanje
90 min

celo beremo v elektronski obliki. Znanje in informacije,

Cena
5 € na osebo

Kako pa je bilo pred dobrimi 400 leti, ko je gospod Janž

Kje se dobimo?
Mestni muzej
Ljubljana, Gosposka 15

drugače! Skozi interaktivno pripoved odpotujemo

jih izposodimo v knjižnicah, jih kupimo v knjigarnah ali
ki nam jih ponujajo, so za nas nekaj samoumevnega.
Mandelc v Ljubljani odprl prvo tiskarno? Popolnoma
v čas, ko so tiskali prve knjige v slovenskem jeziku.
Otroci izvedo, kakšne spremembe je tisk prinesel v
življenja ljudi in kako dolgotrajen je bil postopek,
preden je knjiga prišla v ljubljanske domove. V posebni
učni sobi se otroci v vzdušju novoveške tiskarne
preizkusijo v vlogi tiskarjev. Spoznajo, kako dolgo je
nekoč trajalo, preden je knjiga ugledala luč sveta.
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Interaktivna vodstva in delavnice

Od kolišča do
mestnega središča

Interaktivna vodstva in delavnice

Vodno potovanje

Novo

Interaktivni ogled stalne razstave z gibalno
delavnico in eksperimentom

Interaktivni ogled stalne razstave
Muzejski časovni stroj otroke popelje na raziskovanje
preteklosti glavnega mesta Slovenije. Z njegovo pomočjo
obiščejo koliščarsko vas, rimsko mesto Emona in
Ljubljano v različnih zgodovinskih obdobjih. V vsakem
izmed teh spoznajo osebo, ki jim predstavi vsakdanje
življenje tistega časa. Tako skozi igro raziskujejo in
spoznavajo, kako se je razvijalo in spreminjalo območje
ljubljanske kotline od prazgodovine do današnjih dni.
Program vključuje uporabo vseh čutil in

OKTOBER 2019–
JUNIJ 2020

NOVEMBER 2019–
MAREC 2020

Skozi Vodno potovanje se otroci aktivno in z vsemi

Trajanje
90 min

Trajanje
90 min

vode. Na ogledu spoznajo, kje vse jo najdemo ter

Cena
5 € na osebo

Cena
5 € na osebo

kakšen odnos so imeli do nje v preteklosti. Spoznajo

Kje se dobimo?
Mestni muzej
Ljubljana, Gosposka 15

Kje se dobimo?
Mestni muzej
Ljubljana, Gosposka 15

in vključenostjo jih spodbudimo k zavedanju o

ustvarjalnega giba.

čuti seznanijo s pomenom in bistvenimi značilnostmi
koliko je je na svetu, kje jo uporabljamo danes in
in preizkusijo tudi delovanje vodnjaka. S pogovorom
pomenu vode za življenje. Na delavnici vsi skupaj z
gibalno zgodbo poustvarijo vodni krog in njegove
zakonitosti preizkusijo tudi z eksperimentom.

»Prikaz kroženja
vode. Izredno
prijazno in
strokovno osebje.
Zelo poučna,
dinamična
in kreativna
predstavitev.«
Vzgojiteljica,
Mini Vrtec, Ljubljana
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Interaktivna vodstva in delavnice

Interaktivna vodstva in delavnice

Od zmajčka do zmajčka

Veščine iz pradavnine

Plovba po reki Ljubljanici z vodstvom

Izkustvena delavnica z ogledom
najstarejšega lesenega kolesa na svetu

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
in 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 2019,
APRIL–JUNIJ 2020
Trajanje
60 min
Cena
Cena je odvisna od
števila oseb (do 20
udeležencev – 130 €,
nad 20 udeležencev –
7,5 € na osebo).

APRIL–
JUNIJ 2020

Otroci odpotujejo 5000 let nazaj v preteklost, v

Trajanje
90 min

Ljubljanskega barja. S pomočjo makete in ostankov

Cena
5 € na osebo

koliščarjev, ki so svoje hiške gradili na kolih na obrobju

Kje se dobimo?
Mestni muzej
Ljubljana, Gosposka 15

kolo z osjo na svetu in poskušajo ponovno sestaviti

Vzgojiteljica, Vrtec
Otona Župančiča

takratnega orodja in orožja spoznavajo življenje
takratnega jezera. Ogledajo si najstarejše leseno
njegovo kopijo. Preizkusijo se v različnih koliščarskih
spretnostih: streljanju z lokom in obdelavi kamna,
predenju niti, tkanju, šivanju s koščenim šilom, uporabi

Kje se dobimo?
Mestni muzej
Ljubljana, Gosposka 15

»Simpatična in
prijazna voditeljica
ter prav tak
kapitan. Otroci
so z zanimanjem
poslušali o Ljubljani
in opazovali okolico.
Zelo smo zadovoljni
z izletom. Le tako
naprej.«

čas koliščarjev, ki so živeli na območju današnjega

žrmelj, oblikovanju kruhkov in prepoznavanju užitnih
zelišč, izdelavi glinenega posodja ter netenju ognja.

»Pristno in
zanimivo
pripravljene
delavnice, dobro
poskrbljeno za
pravo vzdušje,
da so se učenci
lažje vživeli in si
ustvarili dobro
predstavo tistega
časa na našem
območju.«
Učiteljica, OŠ
Prežihovega Voranca,
Ljubljana
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Interaktivna vodstva in delavnice

Interaktivna vodstva in delavnice

Arheopeskovnik s Honorato

Na obisku pri Rimljanki Liviji

Raziskovalni ogled arheološkega parka
Zgodnjekrščansko središče z delavnico

Interaktivni ogled stalne razstave z delavnico

Rimljanka Honorata povabi učence med ostaline
svoje hiše in jim predstavi, kako je z družino živela v
antičnem mestu Emona . Učenci ji pomagajo poiskati
izgubljene predmete, skupaj si ogledajo ostanke talnega
ogrevanja in bazenčke, v katerih se je umivala njena
družina. Rimska matrona otrokom predstavi bogove, v
katere so verovali, in opiše, kako so se v času prehoda v
monoteizem prvi kristjani v Emoni dali krstiti v še 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 2019,
MAJ–JUNIJ 2020

NOVEMBER 2019–
MAREC 2020

Otroci z Rimljanko Livijo raziskujejo ostaline iz rimskega

Trajanje
75–90 minut

Trajanje
90 min

zakorakajo po emonski cesti, postojijo ob nagrobniku

Cena
5 € na osebo

Cena
5 € na osebo

poiščejo antične posode, prižgejo oljenko. Spoznajo,

Kje se dobimo?
SNG Drama ali AP
Zgodnjekrščansko
središče, Erjavčeva 18

Kje se dobimo?
Mestni muzej
Ljubljana, Gosposka 15

rimsko stranišče, ležejo na triklinij in se posladkajo z

šestletne deklice, povonjajo kruh v rimski gostilni,
kaj vse so Rimljani počeli v termah, sedejo na skupno
rimsko sladico ter med ostanki temeljev palače poiščejo
sledi požganega mesta Emona. V ustvarjalnem delu
med kramljanjem z Livijo poustvarijo glineno oljenko.

* V primeru dežja se po
dogovoru v muzeju izvede
delavnica Na obisku
pri Rimljanki Liviji.

»Najbolj smo
uživali ob Honorati,
ki je pripovedovala
o svojem življenju
iz časa Emone,
ob iskanju skritih
predmetov v mivki,
določanju rimskih
imen …«

časa, ki so jih arheologi našli v muzejski kleti. Skupaj

»Pohvalim izvedbo,
motivacijo in
ustvarjalen
zaključek. Všeč mi
je bila primerjava z
današnjim časom.«
Vzgojiteljica,
Vrtec Mojca,
Ljubljana

Vzgojiteljica, Vrtec
Najdihojca, Ljubljana
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Interaktivna vodstva in delavnice

Interaktivna vodstva in delavnice

Skok v srednji vek

Plečnik za najmlajše

Interaktivno vodstvo po razstavi z delavnico

Interaktivno vodstvo po Plečnikovi hiši
z gibalno in ustvarjalno delavnico

Otroci se podajo 1000 let nazaj v preteklost, v čas
nastanka mesta Ljubljana. Spoznavajo življenje
srednjeveških prebivalcev, slišijo zgodbe, ki so si jih
pripovedovali, otipajo igrače, s katerimi so se igrali,
okušajo srednjeveške piškote in vonjajo zelišča, ki so jih
uporabljali pri kuhi. Druženje spremljata lutki v podobi
viteza Jurija in šuštarja Bruna, ki z dialogi popestrita
spoznavanje ljubljanskih srednjeveških prigod. V
čevljarski delavnici učenci spoznajo, kako so včasih

SEPTEMBER 2019–
JUNIJ 2020

SEPTEMBER 2019–
JUNIJ 2020

Otroci se na interaktivni način seznanijo z življenjem

Trajanje
90 minut

Trajanje
90 min

Spoznajo, kako je risal načrte za nove stavbe – med

Cena
5 € na osebo

Cena
5 € na osebo

ogledajo in tako dobijo vpogled v Plečnikovo skromno

Kje se dobimo?
Mestni muzej
Ljubljana, Gosposka 15

Kje se dobimo?
Plečnikova hiša,
Karunova 4 in 6

kuhinjo, sprejemnico in kopalnico ter preverijo, koliko

arhitekta Jožeta Plečnika in z njegovim domovanjem.
drugim jih je pripravil tudi za svojo hišo; otroci si jo
življenje. Sprehodijo se skozi mojstrovo vhodno vežo,
kotov ima njegova spalnica z delovno sobo. Pokukajo
tudi na zimski in zelenjavni vrt, tečejo mimo čebelnjaka

izdelovali čevlje, sami pa si pod budnim očesom čevljarja

in vseskozi opazujejo Plečnikove arhitekturne elemente,

Bruna izdelajo vsak svoj mošnjiček za kovančke.

ki jih poskušajo poustvariti s svojimi telesi. Na koncu
se lotijo še gradnje Plečnikovih zgradb iz lesenih kock.

»Dobro vodenje in
otrokom primeren
način predstavitve
srednjega veka.
Ker smo redni
obiskovalci, smo
opazili, da že
sami posodabljate
in izboljšujete
program. Čestitke!«
Vzgojiteljica, Viški
vrtci, Ljubljana
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»Navdušila me
je povezanost
ogleda in
delavnice – iskanje
geometrijskih oblik
po hiši in potem
prikaz tega s
telesi.«
Vzgojiteljica,
Hiša otrok Mali princ,
Domžale
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Interaktivna vodstva in delavnice

Interaktivna vodstva in delavnice

Skrivnosti Plečnikovega vrta

Dom nekoč

Interaktivni ogled vrta in Plečnikove hiše

Izkustvena delavnica

Otroci pokukajo v okrogli stolp Plečnikovega domovanja
in poiščejo pripomočke, ki jih je mojster uporabljal pri
risanju načrtov. Spoznajo razliko med skico, načrtom
in maketo ter poustvarijo tri njegova najznamenitejša
ljubljanska dela – knjižnico, tržnico in pokopališče.
Raziskujejo vrt, ki je bil Plečniku velik navdih za
ustvarjanje, z uporabo ogledal odkrivajo detajle
arhitekture vrta in hkrati urijo svoja čutila. Odžejajo
se s Plečnikovim čajem in na vrtu poiščejo zelišča, iz
katerih je narejen. Spoznajo še zelenjavni vrt, čebelnjak,
različna drevesa in ostanke arhitekturnih elementov,

SEPTEMBER 2019,
MAJ–JUNIJ 2020
Trajanje
90 minut
Cena
5 € na osebo
Kje se dobimo?
Plečnikova hiša,
Karunova 4 in 6
* V primeru dežja se po
dogovoru izvede delavnica
Plečnik za najmlajše.

OKTOBER–
NOVEMBER 2019,
JANUAR–MAREC 2020

Kako so opravljale gospodinjska opravila prababice, ko

Trajanje
90 min

današnjim časom? Kako so nekoč prali in likali perilo,

Cena
5 € na osebo
Kje se dobimo?
Mestni muzej
Ljubljana, Gosposka 15

še ni bilo električnih pripomočkov? S čim so si pomagale
pri hišnih opravilih? Kje so razlike in kje podobnosti z
kako so prišili gumb, kako so zmleli kavo in orehe,
kako so pripravili piškote, oželi limono, s čim so očistili
čevlje in počistili tla? Odgovore na vsa ta vprašanja
bodo otroci dobili s praktičnim preizkušanjem vseh
opravil. V družbi gospodinje Magdalene ali njenega
moža Janeza se bodo počutili, kot da bi s časovnim
strojem odpotovali 70 let nazaj v preteklost.

za katere je mojster Plečnik našel nov način uporabe.

»Otroci so najbolj
uživali ob gradnji
s kockami, ob
animaciji kužka
Sivka in na vrtu.«
Vzgojiteljica, Vrtec
Otona Župančiča,
Ljubljana

»Všeč mi je bilo,
da so delavnice
izkustvene in da
so otroci v praksi
izkusili življenje
nekoč ter si tako
več zapomnili.
Pohvalila bi tudi
animatorje.«
Vzgojiteljica,
Vrtec Šentvid,
Ljubljana
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Interaktivna vodstva in delavnice

Interaktivna vodstva in delavnice

Trije decembrski možje

Čarobni fotogram

Praznična doživljajsko-ustvarjalna delavnica

Vodeni ogled občasne razstave
z ustvarjalno delavnico

Škrat Zavijalček je v svoji dolgi škratji karieri zavijal darila
vsem trem decembrskim dobrim možem, Miklavžu,
Božičku in dedku Mrazu, zato zelo dobro pozna zgodbe
o raznovrstnih dogodivščinah in doživetjih z njimi – kar
iz rokava jih stresa. Otroci na delavnici spoznajo vse
tri dobrotnike in se jih naučijo razlikovati med seboj.
Podajo se na raziskovanje muzeja in iskanje njihovih
značilnih predmetov, napišejo ali narišejo jim pis-

2.–24. DECEMBER 2019
Trajanje
90 minut
Cena
5 € na osebo
Kje se dobimo?
Mestni muzej
Ljubljana, Gosposka 15

mo in po svoje oblikujejo piškote. Na koncu iz sladkih
mandarin ustvarijo enega izmed treh dobrotnikov.
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SEPTEMBER 2019–
JUNIJ 2020
(V ČASU RAZSTAV)
Trajanje
75–90 minut
Cena
5 € na osebo
Kje se dobimo?
Galerija Jakopič,
Slovenska cesta 9
* Program je nastal
v sodelovanju s
profesionalnima
fotografoma Matevžem
Paternostrom in
Andrejem Peunikom.

»Delavnica je
primerna za
otroke, doživeta
in razgibana.
Otroci res čarobno
spoznajo dobre
može. Zanimivo in
krasno.«

»Pohvale za vaš
trud pri iskanju
in izvajanju
kakovostnih
delavnic, ki
otrokom odpirajo
in širijo obzorja.
Le tako naprej!«

Vzgojiteljica,
Viški vrtci, Enota
Bičevje, Ljubljana

Vzgojiteljica,
Vrtec Vodmat,
Ljubljana

Na delavnici fotograf učencem predstavi, kaj je
fotografija in kako ta nastane. Ste vedeli, da je za
nastanek fotografije najpomembnejša svetloba in
da lahko naredite fotografijo tudi brez fotoaparata?
Po prikazu enega od takšnih postopkov se učenci
še sami preizkusijo v stari ročni tehniki izdelave
fotografij – cianotipiji. Iz različnih elementov sestavijo
svoj motiv in čarovnija svetlobe se lahko začne. Po
osvetljevanju s pomočjo vode učenci sami fiksirajo
ustvarjeno podobo, ki se obarva pred njihovimi
očmi. Ustvarjanje fotograma ves čas poteka pod
budnim očesom profesionalnega fotografa. Medtem
ko se fotografije sušijo, otroci prek različnih nalog,
ugank in gibalnih vaj spoznajo aktualno razstavo.
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Interaktivna vodstva in delavnice

Interaktivna vodstva in delavnice

Pleksimanija

Novo

Vodeni ogled občasne razstave
z ustvarjalno delavnico
Na delavnici otroci pri slikanju barvne plasti nanašajo
na hrbtno stran pleksi stekla, tako da barve druga drugo
prekrivajo. Ko nastalo čarovnijo pogledajo z druge,
prave strani, šele ugledajo pravo sliko. Ob ustvarjanju
se naučijo osnov mešanja barv in ugotovijo, da se je
pri slikanju na pleksi steklo treba ustaviti in razmisliti
o poteku dela, da dobimo želeno podobo. Lahko pa se
prepustijo domišljiji in igri naključnega prelivanja barv.
Ob strokovnem vodenju z inovativno tehniko ustvarijo
svojo pisano priponko in izdelek odnesejo s seboj.

Kip kip hura
Vodeni ogled razstave z ustvarjalno delavnico

SEPTEMBER 2019–
JUNIJ 2020
(V ČASU RAZSTAV)

FEBRUAR–
JUNIJ 2020
(V ČASU RAZSTAV)

V sodelovanju z umetnikom se pripravlja nova, kiparsko

Trajanje
75–90 minut

Trajanje
90 minut

pri ustvarjanju, in načine, kako jih oblikujejo.

Cena
5 € na osebo

Cena
5 € na osebo

Kje se dobimo?
Galerija Jakopič,
Slovenska cesta 9

Kje se dobimo?
Mestna galerija
Ljubljana, Mestni trg 5

obarvana ustvarjalna delavnica, ki bo otrokom
približala delo kiparjev, materiale, ki jih uporabljajo
Uporabljeni so inovativni sodobni pristopi v kiparstvu,
ki otrokom omogočajo osebno in zanimivo izkušnjo.

* Program je nastal
v sodelovanju z
likovnim pedagogom
Petrom Ciuho.

»Spoznali smo novo
tehniko, ki jo bomo
z veseljem uporabili
pri delu v vrtcu.
Zares odlično vse
skupaj.«
Vzgojiteljica,
Viški vrtci, Ljubljana
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Interaktivna vodstva in delavnice

Za strokovne delavce vrtcev

ANIM-AkCIJA!

Brezplačne predstavitve
programov in vodstev

Vodeni ogled občasne razstave
z ustvarjalno delavnico
Otroci se po ogledu aktualne razstave na delavnici
animiranja naučijo, kako nastane animirani film in
kakšne vrste animacije poznamo. Nato skočijo v akcijo
še sami in se v družbi strokovnjaka preizkusijo v tehniki
stop-motion (slika za sliko). Spoznajo, da je za nastanek
animiranega filma potrebnega veliko dela, medsebojnega
dogovarjanja in sodelovanja. A trud je poplačan,
navdušenja nad končnim izdelkom pa nikoli ne manjka.

SEPTEMBER 2019–
JUNIJ 2020
(V ČASU RAZSTAV)

V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane vam želimo

Trajanje
75–90 minut

stilov so aktivnosti za otroke privlačne in poučne, saj

Cena
5 € na osebo
Kje se dobimo?
Mestna galerija
Ljubljana, Mestni trg 5
* Delavnico smo
pripravili v sodelovanju
z Društvom za izvajanje
filmske vzgoje Slon.

približati programe, ki jih pripravljamo za vrtčevske
otroke v skladu s kurikulom. Z uporabo različnih učnih

Prijave in informacije
prijava@mgml.si
ali 01 24 12 506 od
ponedeljka do petka
med 8. in 15. uro.

upoštevajo njihova predznanja, starost, sposobnost
koncentracije in različna zanimanja. Verjamemo, da
otroke lažje pripravite na obisk kulturne ustanove,
če imate sami izkušnjo, kako je ta obisk videti.
Predstavitev posameznih programov in po želji tudi
strokovnega vodstva o zgodovini Ljubljane ali aktualni
razstavi, se lahko udeleži cel kolektiv brezplačno.

»Pohvale za vaš
trud pri iskanju
in izvajanju
kvalitetnih
delavnic, ki
otrokom odpirajo
in širijo obzorja.
Delavnice, kot je
bila današnja, so
super - čim več
neposrednega dela
otrok in učenja
preko aktivnosti. Le
tako naprej.«
Vzgojiteljica, Vrtec
Vodmat, Ljubljana
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a
ol sk
Tiv

a

Mestna galerija Ljubljana, Mestni trg 5

3

Galerija Jakopič, Slovenska cesta 9

r s ka

va

Kolo

d vo

Miklo

ova
Kotnik

Mala u.

na s ip

Trubarjeva

a b re

žj e

a
erjev
smay
Stros

Ul. t

Ul. s

alce

t a re

v

p ra v

de

ul

e

ul

na

rs

ka

Pr

e

ija

te

a

o
Zv

ov
šk
a

lje

ev

en

Ka
rl

va

žič

Hr

a
ov

ne

Kr a ko v s k i n a s i p

Vrtna

a

Pr

Vogelna

2

žn
Ro

Pr

Eiprova

Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15

a

Gor
nj i
trg
Levstikov
trg

Gradaška

1

sk

Poljanska

2

e

5

brežje
vo n a
Vodnikov
trg

kovo
n

g

Grudnovo nabrežj

ka

Klad

aš

Krakovska

Reslj
e

va
leto
a
šičev
Miklo

žje

na

C a n ka r j e v o n a b r e
žj e
Mest
ni
tr

b re

va
Wo
lfo

Hribarjevo

ska
Gospo

Breg

Vego
v

Emonska

ad

Emonska

Gr

Karunova

Barjan

ska

eva
B ogišić

ikova
Murn

Finžgarjeva

Mirje

an

a

a

ndro

Pe tko vš

Pol ja nsk i

Ciril-Metodov
trg

jak

jev

-Lu
amič

vd

ez

iška

a rj

G a l l u s o v o n a b r ež j e
g
Stari tr

cest
a
a

ka c
e

Pre

sta

ka Novi trg

V

o
id

Ilirskega

e va

b
Ža

t

ar

a
rjev

i po

žg

6

Mirje

a
Rih

Le p

Fin

Židovska s.

1

Ad

ega

st

a
jev
har

Tes

Prešernov
trg

Križevn

Zoiso
va

a
lov

b
Tru

va

Dvorni
trg

Turja
š

va

ensk

a

Gro

rčev
a

o va

Ko m

sk

Slov
ens

ova
šern

o va
stik
Le v

Kong
res
trg ni

Aške

Ja m

o va

ar

s ka

3

atin

nč

Trg Mladinskih
delovnih brigad

Ig

a

po

orje

va

Lo

Rim

e va

arje

rjeva

ka

orčič

Čo

če va

k
riš

Čuf

a

liš

ča

Slov
ensk
a

a

Naz

š ko v

re

Greg

Slom

St

Vr t
a

Erjav

va

Žup
a

o va
hovn
B eet

Pre

ičev

va

Tr
repu g
blike

4

niko

nčič

Pu

a
ihov

šern
ova

lsk
a
Tiv
o

karje

Tom
š

va

Dalm

n o va

va

va

Vese
lo

Lokacije so zaprte 1. novembra, 25. decembra,
1. januarja in na velikonočni ponedeljek.
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Tavč
a

Šubič
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Ugodnosti

Za najavljene 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 in na velikonočni ponedeljek.

Ca n

a ko

rje
Kopita

Za skupine, manjše od 9 oseb, je cena programa
enotna in znaša 45 € za celotno skupino.

Otroci s posebnimi potrebami imajo za delavnice
in za vodene oglede 50 % popusta, samostojen
ogled muzeja in galerij pa je zanje brezplačen.

Štefa

Prež

Več informacij: www.mgml.si
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Po telefonu: 01 241 25 06
(od ponedeljka do petka od 8. do 15. ure)
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Po elektronski pošti: prijava@mgml.si

Trg Osvobodilne fronte

Dvora

Ja

Kako rezerviram delavnico
ali vodstvo?

ež n a

Info

4

Arheološki park Zgodnjekrščansko
središče, Erjavčeva 18

5

Plečnikova hiša, Karunova 4–6

6

Čevljarski most
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www.mgml.si
prijava@mgml.si

