Pedagoški programi
Muzeja in galerij mesta Ljubljane

Spoštovane vzgojiteljice,
dragi vzgojitelji!
Z upanjem korakamo v šolsko leto 2022/23 in stiskamo
pesti, da se bomo spet lahko družili brez omejitev.
Pričakujemo vas z našim železnim repertoarjem, za
katerega nam vedno znova sporočate, da je odličen, to pa
nam s svojimi navdušenimi obrazi kažejo tudi otroci.
Od jeseni do pomladi vas tako pričakujejo starodavna koliščarka,
skrivnostna Rimljanka, gospodinja Magdalena, Plečnikov kuža
Sivko, vitez Jurij in šuštar Bruno, škrat Zavijalček ter čarobni
časovni stroj, s katerim lahko potujemo v preteklost.
Če vas poleg zgodovine zanima tudi likovno ustvarjanje,
nas obiščite v naših galerijah. Tam vas bodo na delavnicah
sprejeli umetniki in ustvarjalci, ki jih najbolj zanimata otroška
domišljija in likovno izražanje najmlajših obiskovalcev galerij.
Posebej vas vabimo na nov pedagoški program,
pripravljen ob 150-letnici rojstva našega velikega
arhitekta Jožeta Plečnika – razstavo o njem si lahko
do februarja 2023 ogledate v Mestnem muzeju.
Pokukajte tudi na našo spletno stran, kjer boste našli še
več možnosti za popestritve vaših vrtčevskih uric.
Lepo vas pozdravljamo ter vas vabimo na prva in
seveda tudi ponovna srečanja!
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SEPTEMBER 2022–JUNIJ 2023

Trajanje
90 minut

Od kolišča do
mestnega središča

Cena
5,5 € na osebo
Kje se dobimo?

Interaktivni ogled stalne razstave

Mestni muzej
Ljubljana, Gosposka 15

Muzejski časovni stroj popelje otroke na raziskovanje

NOVEMBER 2022–MAREC 2023

Vodno potovanje
Interaktivni ogled stalne razstave z gibalno
delavnico in eksperimentom

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

Skozi Vodno potovanje se otroci aktivno in z vsemi
čuti seznanijo s pomenom vode in njenimi bistvenimi

preteklosti glavnega mesta Slovenije. Z njegovo pomočjo

značilnostmi. Na ogledu spoznajo, kje vse vodo najdemo

odpotujejo skozi čas in obiščejo koliščarsko vas, rimsko

ter koliko je vode na svetu, kje jo uporabljamo danes

mesto Emona in srednjeveško Ljubljano. Če otroci uganejo

in kakšen odnos so imeli do nje v preteklosti. Otroci se

magični izrek, prebudijo like iz preteklosti, ki jim predstavijo

zberejo ob čisto pravem vodnjaku in njegovo delovanje

vsakdanje življenje svojega časa. Tako skozi interaktivni

preizkusijo na modelu. Prisluhnejo tudi zgodbam, ki

vodeni ogled razstave raziskujejo in spoznavajo, kako se

jih pripovedujeta starodavni posodi – koliščarski vrč in

je razvijalo in spreminjalo območje ljubljanske kotline od

rimski balzamarij. Na delavnici otroci z gibalno zgodbo

prazgodovine do nastanka mesta Ljubljana.

poustvarijo vodni krog in njegove zakonitosti preizkusijo

Program vključuje uporabo vseh čutil, ustvarjalnega giba

z eksperimentom. V okviru programa otroke s pogovorom

in meditacijske pravljice, ki otroke na koncu na krilih

in vključenostjo spodbujamo k zavedanju pomena vode

domišljije popelje v pravkar obiskane kraje.

za življenje.

»Všeč mi je bil prikaz
kroženja vode.
Izredno prijazno in
strokovno osebje. Zelo
poučna, dinamična
in kreativna
predstavitev.«

»Domiseln je bil
časovni stroj, ki je
otroke zelo motiviral.
Časovne postaje so
bile zanimive, pestre
in razgibane. Zelo všeč
mi je bil zaključni del:
sprostitev z glasbili
s povzetkom.«

Vzgojiteljica,
Mini Vrtec, Ljubljana

Učiteljica 2. razreda,
OŠ Hinka Smrekarja,
Ljubljana
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Trajanje
90 minut

Interaktivna vodstva in delavnice

Interaktivna vodstva in delavnice
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APRIL–JUNIJ 2023

Trajanje
90 minut

Veščine iz pradavnine

Cena
5,5 € na osebo

Izkustvena delavnica z ogledom najstarejšega
lesenega kolesa na svetu

Kje se dobimo?
Mestni muzej
Ljubljana, Gosposka 15

SEPTEMBER 2022, MAJ–JUNIJ 2023

Arheopeskovnik s Honorato
Raziskovalni ogled arheološkega parka
Zgodnjekrščansko središče z delavnico

Otroci odpotujejo 5000 let v preteklost, v čas koliščarjev,

Rimljanka Honorata povabi otroke med ostaline svoje

ki so živeli na območju današnjega Ljubljanskega barja.

hiše in jim predstavi, kako je z družino živela v antičnem

S pomočjo makete in ostankov takratnega orodja

mestu Emona. Otroci ji pomagajo poiskati izgubljene

in orožja spoznavajo življenje koliščarjev, ki so svoje

predmete, skupaj si ogledajo ostanke talnega ogrevanja

hiške gradili na kolih na obrobju takratnega jezera.

in bazenčke, v katerih se je umivala njena družina.

Ogledajo si najstarejše leseno kolo z osjo na svetu in

Rimska matrona otrokom predstavi bogove, v katere so

poskušajo ponovno sestaviti njegovo kopijo. Preizkusijo

verovali, in opiše, kako so se prvi kristjani v Emoni dali

se v različnih koliščarskih spretnostih: streljanju z

krstiti v še danes ohranjenem krstilnem bazenčku. Otroci

lokom in obdelavi kamna, predenju niti, tkanju, šivanju

poustvarijo videne mozaike, v peskovnikih pa kot pravi

s koščenim šilom, uporabi žrmelj, oblikovanju kruha in

arheologi poiščejo rimske predmete in skušajo ugotoviti,

prepoznavanju užitnih zelišč, izdelavi glinenega posodja

za kaj so jih Rimljani uporabljali.

Trajanje
75–90 minut
Cena
5,5 € na osebo
Kje se dobimo?
SNG Drama ali AP
Zgodnjekrščansko
središče, Erjavčeva 18
* V primeru dežja se po
dogovoru v muzeju izvede
delavnica Na obisku
pri Rimljanki Liviji.

ter netenju ognja. Otroci srečanje zaključijo ob ognjišču,
kjer prisluhnejo odlomku iz Bobrov Janeza Jalna.

»Vsebina je
prilagojena starosti
otrok, pedagoški
pristop animatork
do otrok je pristen.
Bravo!!! Program je
več kot odličen!
Hvala vam!«

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

Učiteljica,
OŠ Hinka Smrekarja,
Ljubljana
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Interaktivna vodstva in delavnice

Vzgojiteljica,
Vrtec Najdihojca,
Ljubljana

Interaktivna vodstva in delavnice
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NOVEMBER 2022–MAREC 2023

Na obisku pri Rimljanki Liviji
Interaktivni ogled stalne razstave z delavnico
Otroci v družbi Rimljanke Livije raziskujejo ostaline iz

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

SEPTEMBER 2022–JUNIJ 2023

Trajanje
90 minut

Skok v srednji vek

Cena
5,5 € na osebo

Interaktivno vodstvo po razstavi z delavnico
Otroci se podajo 1000 let v preteklost, v čas nastanka

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

mesta Ljubljana, ko je ta obsegala Stari, Novi in Mestni

Skupaj zakorakajo po emonski cesti, pokukajo v rimsko

trg.

kloako, postojijo ob nagrobniku šestletne deklice,

prisluhnejo zgodbam o načinu življenja v tistem času.

povonjajo kruh v rimski gostilni, poiščejo antične posode

Druženje spremljata lutki v podobi viteza Jurija in šuštarja

in prižgejo oljenko. Spoznajo, kaj vse so Rimljani počeli

Bruna, ki s svojimi zgodbami popestrita spoznavanje

v termah, sedejo na skupno rimsko stranišče, ležejo na

ljubljanskih srednjeveških prigod. V čevljarski delavnici

triklinij in se posladkajo z rimsko sladico ter med ostanki

otroci spoznajo, kako so včasih izdelovali čevlje, sami pa

temeljev palače poiščejo sledi požganega mesta Emona.

si pod budnim očesom čevljarja Bruna izdelajo vsak svoj

V ustvarjalnem delu med kramljanjem z Livijo poustvarijo

mošnjiček za kovance. Na koncu se posladkajo s piškoti

glineno oljenko.

po receptu iz srednjega veka.

Spoznajo

življenje

srednjeveških

Vzgojiteljica,
Vrtec Mojca,
Ljubljana

Interaktivna vodstva in delavnice

prebivalcev,

»Dobro vodenje in
otrokom primeren
način predstavitve
srednjega veka.
Tudi izdelava
mošnjičkov je super!
Čestitke!«

»Pohvalim izvedbo,
motivacijo in
ustvarjalen
zaključek. Všeč mi
je bila primerjava z
današnjim časom.«
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Kje se dobimo?
Mestni muzej
Ljubljana, Gosposka 15

Vzgojiteljica,
Viški vrtci,
Ljubljana

Interaktivna vodstva in delavnice
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SEPTEMBER 2022–FEBRUAR 2023

Arhitekturni izziv

Trajanje
90 minut

NOVO

Interaktivno vodstvo (z delavnico) po razstavi
Plečnik: metropola, kraj, vrt

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

SEPTEMBER 2022–JUNIJ 2023

Plečnik za najmlajše
Interaktivno vodstvo po Plečnikovi hiši
z gibalno in ustvarjalno delavnico

Če bi mojster Jože Plečnik še živel, bi letos praznoval

Otroci obiščejo hišo, v kateri je več desetletij živel slavni

150 let. In to je seveda razlog za praznovanje, saj nam

arhitekt Jože Plečnik. Spoznajo, kako je risal načrte za

je zapustil mesto po meri človeka – Plečnikovo Ljubljano!

različne stavbe, vključno z načrtom za lastno hišo. Med

Zato vas vabimo, da se skupaj z nami podate na odkrivanje
arhitektovih sanj, zamisli, načrtov, zgradb in ureditev, ki
jih je uresničil v času svojega življenja. Na interaktivnem
vodstvu in delavnici boste razvijali svoje risarsko znanje
in sposobnosti prostorskega zaznavanja, ogled pa bo
obogaten tudi z uporabo ustvarjalnega giba in gledališča
predmetov.

Trajanje
90 minut
Cena
5,5 € na osebo
Kje se dobimo?
Plečnikova hiša,
Karunova 4–6

ogledom otroci dobijo vpogled v Plečnikovo skromno
življenje. Sprehodijo se skozi mojstrovo vhodno vežo,
kuhinjo, sprejemnico in kopalnico ter preverijo, koliko kotov
ima njegova okrogla spalnica z delovno sobo. Pokukajo
tudi na zimski in zelenjavni vrt, tečejo mimo čebelnjaka in
vseskozi opazujejo Plečnikove arhitekturne elemente ter
jih poskušajo poustvariti s svojimi telesi. Na koncu se lotijo
še gradnje Plečnikovih zgradb iz lesenih kock.

»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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SEPTEMBER 2022, MAJ–JUNIJ 2023

Skrivnosti Plečnikovega vrta
Interaktivni ogled vrta in Plečnikove hiše
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

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

OKTOBER–NOVEMBER 2022, JANUAR–MAREC 2023

Dom nekoč
Izkustvena delavnica
Kako so opravljale gospodinjska opravila prababice, ko

Kje se dobimo?
Mestni muzej
Ljubljana, Gosposka 15

pri hišnih opravilih? Kje so razlike in kje podobnosti z
današnjim časom? Kako so nekoč prali in likali perilo,
kako so prišili gumb, kako so zmleli kavo in orehe, kako

bil Plečniku velik navdih za ustvarjanje, z uporabo ogledal

so pripravili piškote, oželi limono, s čim so očistili čevlje

odkrivajo detajle vrta in hkrati urijo svoja čutila. Odžejajo

in počistili tla? Odgovore na vsa ta vprašanja otroci

se s Plečnikovim čajem in na vrtu poiščejo zelišča, iz

dobijo s praktičnim preizkušanjem vseh opravil. V družbi

katerih je narejen. Spoznajo še zelenjavni vrt, čebelnjak,

gospodinje Magdalene ali njenega moža Janeza se

različna drevesa in ostanke arhitekturnih elementov, za

počutijo, kot da bi s časovnim strojem odpotovali 70 let

katere je mojster Plečnik našel nov način uporabe.

v preteklost.

»Super delavnica!
Ustrezen pristop,
zanimiva vsebina,
premišljeni didaktični
material.«

»Običajno je malo
delavnic primernih
za predšolske otroke,
zato me zelo veselijo
vaše delavnice,
namenjene tudi tej
starostni skupini!«

Spremljevalka,
ZPM Ljubljana
Center, Ljubljana

Interaktivna vodstva in delavnice

Cena
5,5 € na osebo

še ni bilo električnih pripomočkov? S čim so si pomagale

dela – knjižnico, tržnico in pokopališče. Raziskujejo vrt, ki je

12

Trajanje
90 minut

Vzgojiteljica,
Hiša Otrok Mali Princ,
Ljubljana

Interaktivna vodstva in delavnice
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28. NOVEMBER–23. DECEMBER 2022

Trajanje
90 minut

Trije decembrski možje

Cena
5,5 € na osebo

Praznična doživljajsko-ustvarjalna delavnica
Škrat Zavijalček je v svoji dolgi škratji karieri zavijal darila

Kje se dobimo?
Mestni muzej
Ljubljana, Gosposka 15

SEPTEMBER 2022–JUNIJ 2023 (V ČASU RAZSTAV)

Čarobni fotogram
Vodeni ogled občasne razstave
z ustvarjalno delavnico

Trajanje
75–90 minut
Cena
5,5 € na osebo
Kje se dobimo?
Galerija Jakopič,
Slovenska cesta 9

Kaj je v resnici fotografija in kako nastane? Povprašajmo

vsem trem decembrskim dobrim možem, Miklavžu,

pravega fotografa! Ali veste, da je za nastanek

Božičku in dedku Mrazu, zato zelo dobro pozna zgodbe

najpomembnejša svetloba in da za fotografijo ne

o raznovrstnih dogodivščinah in doživetjih z njimi – kar

potrebujemo nujno fotoaparata? Otroci s pomočjo

iz rokava jih stresa. Otroci na delavnici spoznajo vse

predstavitve najprej spoznajo, zakaj je fotografija »zapis

tri dobrotnike in se jih naučijo razlikovati med seboj.

svetlobe«, nato pa se sami preizkusijo v stari tehniki

Podajo se na raziskovanje muzeja in iskanje njihovih

izdelave fotografij – cianotipiji. Iz različnih elementov

značilnih predmetov, napišejo ali narišejo jim pismo

sestavijo svoj motiv in čarovnija svetlobe se prične. Po

in po svoje oblikujejo piškote. Na koncu iz sladkih

osvetljevanju s pomočjo sonca ali osvetljevalke otroci

mandarin ustvarijo enega izmed treh dobrotnikov.

v vodi sami razvijejo ustvarjeno podobo, ki se pred
njihovimi očmi modro obarva. Ustvarjanje ves čas
poteka pod budnim očesom dveh izvajalcev delavnice.
Medtem ko se fotografije sušijo, otroci prek različnih
nalog, ugank in gibalnih vaj spoznajo aktualno razstavo.

»Okolje, prostor…
dinamika, povezovanje
kulture in zgodovine z
današnjim časom na
otrokom simpatičen
način. Vzdušje,
sproščenost, odzivnost
animatorke in ostalih
deklet!«

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

Vzgojiteljica, Vrtec
Viški Gaj, Ljubljana
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Interaktivna vodstva in delavnice

Interaktivna vodstva in delavnice
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SEPTEMBER 2022–JUNIJ 2023 (V ČASU R AZSTAV)

Svetloris

Trajanje
75–90 minut
Cena
5,5 € na osebo

Vodeni ogled občasne razstave
z ustvarjalno delavnico

Kje se dobimo?
Galerija Jakopič,
Slovenska cesta 9

SEPTEMBER 2022–JUNIJ 2023 (V ČASU RAZSTAV)

ANIM-AkCIJA!
Vodeni ogled občasne razstave
z ustvarjalno delavnico

Kaj je v resnici fotografija in kako nastane? Povprašajmo

Otroci se po ogledu aktualne razstave na delavnici

pravega fotografa! Otroci s pomočjo predstavitve najprej

animiranja naučijo, kako nastane animirani film in

spoznajo, zakaj je fotografija »zapis svetlobe«, nato pa

kakšne vrste animacije poznamo. Nato skočijo v akcijo

sledi vznemirljiv ustvarjalni eksperiment, ki jim približa

še sami in se v družbi strokovnjaka preizkusijo v tehniki

bistvo fotografije same, prenesene v digitalni svet. Gre za

stop-motion (slika za sliko). Spoznajo, da je za nastanek

izredno kreativno tehniko umetniške fotografije, pri kateri

animiranega filma potrebnega veliko dela, medsebojnega

rišemo vzorce z barvnimi lučkami, medtem pa fotoaparat

dogovarjanja in sodelovanja. A trud je poplačan,

beleži svetlobne poteze. Svojo umetnino si lahko otroci

navdušenja nad končnim izdelkom pa nikoli ne manjka.

Trajanje
75–90 minut
Cena
5,5 € na osebo
Kje se dobimo?
Mestna galerija
Ljubljana, Mestni trg 5
* Delavnico smo
pripravili v sodelovanju
z Društvom za izvajanje
filmske vzgoje Slon.

na koncu tudi natisnejo. Ustvarjanje svetlorisa ves čas
poteka pod budnim očesom dveh izvajalcev delavnice.
Poleg delavnice otroci prek različnih nalog, ugank in
gibalnih vaj spoznajo aktualno razstavo.

»Tako otrokom kot
tudi nam odraslim je
bil zelo všeč aktiven,
sproščen in dinamičen
pristop v podajanju
otrokom neznanih
vsebin, ki so velik
doprinos k predznanju,
tako otrok kot tudi
nas odraslih.«

»Delavnice, kot
je bila današnja,
so super. Čim več
neposrednega dela
otrok in učenja preko
aktivnosti. Le tako
naprej!«
Vzgojiteljica,
Vrtec Vodmat,
Ljubljana

Učitejica,
Vrtec Pedenjped,
Ljubljana
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SEPTEMBER 2022–JUNIJ 2023

LI
OD OŠ
R
B
O
D
V
ARNI!
CUKR

Igra s svetlobo

Trajanje
90 minut

NOVO

Brez svetlobe ni umetniškega dela, po drugi strani pa
je svetloba tudi pogoj, da lahko umetnino zaznamo.
Ogledali si bomo izbrana sodobna umetniška dela in

Cena
5,5 € na osebo
Kje se dobimo?
Cukrarna, Poljanski
nasip 40

odkrivali, kako so umetniki na njih uporabili in upodobili
svetlobo. V galerijski učilnici bomo nato postavili
svetlobni laboratorij, kjer bomo prek poskusov raziskali
igro svetlobe, senc in odsevov ter tako lažje razumeli,
kakšno vlogo igra svetloba pri umetniških delih in kako
jo lahko uporabimo, da bodo naše umetnine zaživele.
Naredili in opazovali bomo čisto pravo mavrico ter
raziskovali, kako so s svetlobo povezane barve. S
pomočjo svetlobe bomo izvedli barvno čarovnijo ter
pri tem spoznali osnovne in komplementarne barve.
Svetlobo bomo skušali ujeti na papir, ugotavljali bomo,
ali imajo sence barvo, najpogumnejši pa bodo iskali
svetlobo v temi.

NOVI PEDAGOŠKI PRO GR AMI
NA NOVI LOKACIJI V LJUBLJANI!
Interaktivna vodstva in delavnice
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Brezplačne predstavitve
programov
V Muzeju in galerijah mesta Ljubljane vam želimo približati

Prijave in informacije
prijava@mgml.si
ali 01 24 12 506
(od ponedeljka do petka
med 8. in 14. uro)

programe, ki jih v skladu z učnim načrtom pripravljamo
za vrtčevske otroke.
Z uporabo različnih učnih stilov so aktivnosti za otroke
privlačne in poučne, saj 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 brezplačno udeleži celoten kolektiv.
Po dogovoru se lahko srečamo tudi prek spleta.
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Za strokovne delavce vrtcev
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Kako rezerviram delavnico?
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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.
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Otroci s posebnimi potrebami imajo za delavnice in za
vodene oglede 50 % popusta, samostojen ogled muzeja
in galerij pa je zanje brezplačen.

st

karje

Dalm

va

Slom

eva

Ugodnosti

Ca n

Tavč
a

ano

o va

rj
Kopita

Ce

sk
a

e va

ha
Pu

a
ihov

Štef

P rež

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

os
ve
t

ža k

Ciga

va
rj e

Novosti o spletnih učnih vsebinah spremljajte na
www.mgml.si/programi za šole.
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Po telefonu: 01 241 25 06
(od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure)

Trg Osvobodilne fronte

Dvora
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Po elektronski pošti: prijava@mgml.si

1

Mestni muzej Ljubljana,
Gosposka 15

4

Galerija Jakopič,
Slovenska cesta 9

2

Mestna galerija Ljubljana,
Mestni trg 5

5

Arheološki park Zgodnjekrščansko središče,
Erjavčeva 18

3

Cukrarna,
Poljanski nasip 40

8

Plečnikova hiša,
Karunova 4 – 6

Zemljevid in lokacije
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