TRŽIŠKI MUZEJ
ZA VRTCE, OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE
Ogledi s kustosom
Ustvarjalno-doživljajske delavnice
Vrtiljak dejavnosti
Učna raziskovalna pot
Kulturni in tehniški dnevi

Spoštovane kolegice pedagoginje in kolegi pedagogi!
Pripravili smo novo publikacijo pedagoških programov. Z našimi izkustvenimi, poučnimi,
doživljajskimi in ustvarjalnimi programi lahko učencem popestrite kulturne, naravoslovne
in tehniške dneve.
Poleg vodenih ogledov po stalnih razstavah ponujamo ustvarjalno-doživljajske
delavnice, učne ure, vrtiljak dejavnosti in raziskovalne poti, prek katerih skupaj z učenci
odkrivamo zgodbe preteklosti. Pri snovanju programov smo se trudili, da bi našo
dediščino predstavili na kar se da zanimiv in interaktiven način. Vsi pripravljeni programi
se vsebinsko navezujejo na kurikul in učne načrte.
Delavnice in programe lahko na vašo željo prilagodimo časovno in težavnostno, prav
tako pa so zasnovani tako, da jih lahko kombinirate in sami ustvarite vrtiljak dejavnosti.

				

Se vidimo v Tržiškem muzeju!

VALVASORJEVA

NAGRADA
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AWARD
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Lokacija

Stopnja

Trajanje

Povezava z
učnim načrtom

Cena

Tržiški muzej,
Pollakova kajža:
Muzejska 11

Kurnikova hiša:
Kurnikova pot 2

Galerija Paviljon NOB:
Predilniška cesta 12
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1.

V ŠUŠTARSKI DELAVNICI

2.

Ustvarjalno-doživljajska delavnica

Sprehod po interaktivni razstavi učence popelje v čas,
ko so čevljarji obutev izdelovali ročno v delavnicah.
V spremstvu kustosa učenci spoznajo delo in življenje
šuštarjev. Vodstvu sledi ustvarjalna delavnica. Mlajše
skupine poslušajo pravljice ali pesmice o čevljarjih,
kot sta npr. »Miška je odšla k čevljarju« in »Kako se je
čevljarjev škorec smrti rešil«, nato pa narišejo risbo na
temo pravljice ali pesmice.
Starejše skupine v ustvarjalnem delu zašijejo copatke iz
filca, ki jih odnesejo domov.
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OB BISTREM POTOKU JE MLIN

Tehniško-ustvarjalna delavnica

Tržiški muzej
V/3+, OŠ 1, 2
45 min
čas, življenje ljudi v preteklosti,
dediščina obrti, zapuščina naših
prednikov, prostor, domači kraj,
razvijanje ročnih spretnosti,
spoznavanje orodja

Učenci spoznajo, kako so včasih delovali mlini,
in si ogledajo rake, po katerih teče voda ob
muzejski hiši. Na vrtu muzeja sami sestavijo prava
vodna kolesa iz lesa in preizkusijo, kako delujejo.
Delavnica je izvedljiva v toplejših mesecih, od
maja do septembra.

Tržiški muzej
V, OŠ/1, 2
30 min
poznavanje naravnih
materialov, star način
pridelave hrane, preteklost,
lokalna zgodovina
1,5 € na osebo

2,5 € na osebo
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3.

KLOBČIČ IN NIT

4.

Ustvarjalno-doživljajska delavnica

Ovce nam že stoletja dajejo volno, da si iz nje lahko
izdelamo topla oblačila. Učenci si ogledajo del
stalne razstave, kjer spoznajo različne surovine, iz
katerih dobimo blago za oblačila, in si ogledajo
postopek predelave volne. Otipajo lahko različna
vlakna in jih primerjajo med sabo. Nato pa na
delavnici vsak iz volne izdela ovčko in jo vzame
domov.

OD NITI DO PLATNA

Ustvarjalno-doživljajska delavnica/Tehniška delavnica

Tržiški muzej
OŠ/1, 2
45 min
naravna in umetna vlakna,
različni načini predelave in
uporabe, nastanek oblačil,
šivanje, tkanje, ročna in strojna
obdelava, zgodovina Tržiča,
obrti
2,5 € na osebo

Učenci na razstavi spoznajo stare načine tkanja
blaga na pokončnih statvah, otipajo različne
materiale in vidijo, kako iz niti nastanejo različni
izdelki. Spoznajo postopek predelave lanu in si
ogledajo kratek film, v katerem je prikazan star
način tkanja na velikih statvah. Na delavnici delajo v
parih in si na majhnih tkalskih deščicah stkejo pisano
zapestnico, trak ali kazalko za knjigo.

Tržiški muzej
OŠ/3
60 min
različne surovine, tkanje,
ročna dela, star način življenja,
preteklost in sedanjost,
poznavanje materialov na
otip, naravna in umetna
vlakna, strojna obdelava
oblačil, ročno šivanje in tkanje
2,5 € na osebo
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5.

MOKRO POLSTENJE VOLNE

6.

Ustvarjalno-doživljajska delavnica

Volna je vsestransko uporabna. Iz nje lahko tkemo,
šivamo in tudi polstimo. Polstenje je proces, pri
katerem ročno polstimo obarvane kosme volnenih
vlaken. Ko vlakna obdelamo, dobimo filc, iz katerega
nastanejo naravni in unikatni izdelki. Na delavnici se
otroci naučijo mokrega polstenja volne in si izdelajo
kroglice za obesek za ključe ali nakit.

Ustvarjalno-doživljajska delavnica
Tržiški muzej
OŠ/2, 3
45 min
različne surovine, tkanje,
ročna dela, star način življenja,
preteklost in sedanjost,
naravna in umetna vlakna, ročno
šivanje in tkanje
2,5 € na osebo
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ČAROBNOST MODROTISKA

Modrotisk je poseben način ročnega tiskanja vzorcev
na blago in barvanja z indigom. Učenci se spoznajo
s tržiškimi modrotiskarji in vidijo, kakšne vzorce so
uporabljali. Ogledajo si film o modrotisku, v katerem
je prikazan star postopek tiskanja blaga. Sledi
delavnica, na kateri si z različnimi vzorci in pravim
indigom potiskajo robček. Na delavnici ustvarjajo
s pravo indigo barvo, zato priporočamo primerna
oblačila.

Tržiški muzej
OŠ/2, 3, SŠ
60 min
ročne spretnosti, obrti, preteklost,
lokalna zgodovina, ročno tiskanje,
obdelava blaga, naravna vlakna,
naravna barvila, zgodovina,
spoznavanje starih orodij
3 € na osebo
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7.

DIŠI PO STARIH ČASIH

8.

Doživljajska delavnica

Kurnikova hiša je najstarejša in ena najlepše
ohranjenih hiš v Tržiču. Učenci ob vodstvu kustosa
v pristnem ambientu ugotavljajo, kako so ljudje
živeli nekoč in kako živijo danes. Spoznajo, katere
gospodinjske pripomočke so uporabljali v črni
kuhinji. Nato pregnetejo in oblikujejo testo v žemljice
in opazujejo, kako se pečejo v pravi krušni peči.
Na koncu jih tudi pokusijo. V času praznikov lahko
namesto žemljic zamesijo sladko testo in oblikujejo
ter pokusijo piškote.
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ŽIVLJENJE NEKOČ IN DANES

Muzejski detektiv in doživljajska delavnica

Kurnikova hiša
V, OŠ/1, 2
45 min
življenje ljudi v preteklosti,
dediščina, domači kraj,
kulturnozgodovinski spomenik
v domačem kraju,
obrti, gospodinjska opravila
2,5 € na osebo

Učenci se prelevijo v muzejske detektive in v
Kurnikovi hiši odkrivajo stare predmete ter jih
primerjajo s sodobnimi. Sledi igra starih besed, pri
kateri spoznavajo, kako se je jezik v času spreminjal.
Učenci priskočijo na pomoč Mici Kurnik, ki je bila
znana tržiška šivilja in pletilja, in se preizkusijo
v pranju perila na roke z milom in ribežnom. V
hladnejših mesecih pranje perila zamenjamo s
kakšno drugo dejavnostjo.

Kurnikova hiša
V, OŠ/1, 2
45 min
življenje ljudi v preteklosti,
zapuščina naših prednikov,
obrti (kolarstvo, šiviljstvo,
nogavičarstvo)
2,5 € na osebo
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9.

PISANJE Z GOSJIMI PERESI

10.

Ustvarjalno-doživljajska delavnica

Učenci spoznajo življenje tržiškega pesnika in kolarja
Vojteha Kurnika ter se na stalni razstavi o kolarstvu
seznanijo s predmeti, ki so jih izdelovali kolarji. Vojteh
Kurnik je v svojem življenju napisal veliko pesmi in
zbral veliko pregovorov in rekov.
Učenci se zberejo v sobi s pečjo in se preizkusijo v
pisanju z gosjimi peresi in črnilom, tako kot je včasih
pisal tudi pesnik sam.
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OBISK SPOMINSKEGA PARKA KT LJUBELJ JUG

Učna ura na spominskem parku nekdanjega koncentracijskega
taborišča Ljubelj jug z zgodovinskimi viri, muzejskimi predmeti in
fotografskim gradivom
Kurnikova hiša
V, OŠ/1, 2
30 min
star način življenja, etnološki
muzej, poezija, gorenjska hiša,
zgodovina Tržiča
1,5 € na osebo

Učenci si s kustosom ogledajo spominsko sobo
nekdanjega koncentracijskega taborišča Ljubelj
jug in prostor, kjer je nekoč stalo koncentracijsko
taborišče. Vodeni ogled poteka ob fotografijah,
učenci se seznanijo z dogajanjem med 2. svetovno
vojno in sistemom koncentracijskih taborišč.
Podrobno spoznajo delovanje koncentracijskega
taborišča Mauthausen in njegovih dveh podružnic –
Ljubelj jug in sever.

Spominski park Ljubelj jug
OŠ/3, SŠ
45-60 min
2. svetovna vojna, okupacija,
nasilje, življenje internirancev
v koncentracijskih taboriščih,
etika in morala, vrednote
2,5 € na osebo
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VRTILJAK DE JAVNOSTI ....................................................................................................

KRALJESTVO DELAVNIC

SPOZNAJMO TEKSTIL

Vrtiljak dejavnosti: kombinacija vodstva in delavnic, šivanje copatk, mokro
polstenje volne, modrotisk, tkanje, peka žemljic, pisanje z gosjimi peresi.

Ogled tekstilne zbirke muzeja, mokro polstenje volne, tkanje na tkalskih
deščicah, modrotisk, spoznavanje vezav in preizkus vlaken.

Znotraj vrtiljaka dejavnosti učenci krožijo po različnih
točkah v muzeju in Kurnikovi hiši. Izbirate lahko med
vsemi našimi delavnicami, učenci lahko šivajo copatke,
polstijo, tkejo, lahko obiščejo Kurnikovo hišo in spečejo
žemljice. Program prilagodimo vašim željam.

Tržiški muzej
V, OŠ/1, 2, 3
3 ure
obrti, stari poklici,
zgodovina Tržiča,
ročne spretnosti, rokodelstvo,
osnove šivanja
4 € na osebo
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Program temelji na učnem načrtu za gospodinjstvo,
saj podrobno sledi snovi učbenika za gospodinjstvo
za 5. razred. Ob programu lahko učenci teorijo
preizkusijo v praksi in se ob izkustvenem učenju tudi
zabavajo ter razvijajo ustvarjalnost. Skupine krožijo
med štirimi točkami, ki se lahko kombinirajo med
naslednjimi delavnicami:
— spoznavanje tekstilne zbirke Tržiškega muzeja,
— spoznavanje različnih vezav,
— mokro polstenje volne, izdelava obeska za ključe,
— preizkus vlaken s kurjenjem in učnim listom,
— tkanje na tkalskih deščicah,
— modrotisk s pravim indigom, poslikava robčkov.

Tržiški muzej
OŠ/2
3 ure
spoznavanje vlaken,
različne tkanine,
strojna in ročna obdelava
tkanin, surovine,
obrti
4 € na osebo
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VRTILJAK DE JAVNOSTI ....................................................................................................

HUUUUDI GRAD … STRAŠNI GRAD …

TAKO SO PA ŽIVELE NAŠE BABICE

Delavnica z vitezi, izdelava lokov in streljanje z loki, delavnica
srednjeveških plesov in pripoved o Pegamu in Lambergarju, srednjeveški
kviz, srednjeveški muzejski detektiv

Kombinacija vodstva in delavnic. Ogled Kurnikove hiše, muzejski detektiv,
prepoznavanje starih besed, pranje perila na roke, peka kruha v krušni
peči, pisanje z gosjimi peresi.

Tržič je nastal v srednjem veku. Stoletja je bila tržiška
dolina v lasti različnih plemiških rodbin. Učenci se
pomerijo na srednjeveškem kvizu, preizkusijo se kot
muzejski detektivi in se na zabaven način seznanijo
z osnovnimi značilnostmi srednjega veka v Sloveniji
in Evropi. Na plesno-pripovedovalski delavnici
spoznajo plesno, pevsko in pripovedno izročilo, ki
izvira iz srednjega veka, na ustvarjalno-doživljajski
delavnici pa z vitezi spoznajo srednjeveški način
bojevanja in izdelajo loke.
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Tržiški muzej, grad Neuhaus
OŠ/3
3 ure
seznanjanje z osnovnimi pojmi
iz obdobja srednjega veka –
plemstvo, srednjeveška mesta,
meščani, obrtniki, podložniki,
bojevanje, kultura, zdravstvo
4 € na osebo

Učenci spoznajo najstarejšo hišo v Tržiču, v kateri je
nekoč živel tržiški pesnik Vojteh Kurnik. Spremenijo
se v muzejske detektive in iščejo stare predmete,
razvozlajo pomen starih besed, se preizkusijo v
pranju perila na roke in v pravi krušni peči spečejo
žemljice, ki jih na koncu tudi pokusijo. Za spomin
si vsak izdela papirnato knjižico, v katero z gosjim
peresom zapiše verz ali misel.

Kurnikova hiša
V, OŠ/1, 2
3 ure
zgodovina Tržiča, lokalna
zgodovina,
star način življenja,
gospodinjska opravila
4 € na osebo
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VRTILJAK DE JAVNOSTI ...................................

ČASOVNI STROJ

OBČASNE DELAVNICE

Ogled Kurnikove hiše, igra vlog, pranje perila na roke, peka kruha v
krušni peči, pisanje z gosjimi peresi, igranje starih iger.

Učenci vstopijo v časovni stroj, kjer jih sprejmeta Mici
in Vojteh Kurnik. Pridružijo se jima na potovanju skozi
čas. V avtentičnem ambientu spoznajo najstarejšo
hišo v Tržiču in preživijo dan v starih časih. Mici
Kurnik, znana tržiška šivilja, jih nauči šivanja, da
si lahko vsak izdela svoj spominek, Vojteh Kurnik,
kolar in pesnik, pa jim pokaže, kako je včasih pisal z
gosjim peresom. Nato pride čas za malico in učenci
si v največjem prostoru v hiši zamesijo žemljice, ki jih
spečejo v pravi krušni peči. Nato si pripravijo malico
po starem, se udobno namestijo in si povedo kakšno
pravljico, zapojejo pesmico in se igrajo stare igre.

Kurnikova hiša
V, OŠ/1, 2
3 ure
zgodovina Tržiča,
lokalna zgodovina,
star način življenja,
gospodinjska opravila

Vabimo vas, da spremljate našo spletno
stran in družbena omrežja, saj prirejamo
veliko občasnih delavnic. Ob občasnih
razstavah svoja vrata za skupine odpre
Galerija Paviljon NOB, kjer izvajamo
likovne delavnice, prav tako pa ste z učenci
lepo vabljeni ob različnih praznikih (kulturni
praznik, Gregorjevo, Mednarodni muzejski
dan, Poletna muzejska noč, Šuštarska
nedelja, Ta veseli dan kulture, božič), da se
nam pridružite in si popestrite šolske dni.

Če želite biti obveščeni o naših
delavnicah, nam to sporočite
na elektronski naslov
trziski.muzej@guest.arnes.si.
Dodali vas bomo na seznam
naslovnikov za obveščanje o
delavnicah.

4 € na osebo

KAKO REZERVIRATE OGLED ALI DELAVNICO?
Po elektronski pošti: vilja.lukan@guest.arnes.si; trziski.muzej@guest.arnes.si
Po telefonu: 04 53 15 500
Več informacij: www.trziski-muzej.si
Za najavljene skupine so prostori Tržiškega muzeja odprti od ponedeljka do
nedelje po predhodnem dogovoru.

Muzejske zbirke so v zimskih mesecih
od novembra do aprila neogrevane,
zato priporočamo topla oblačila in
obutev. Ob slabem vremenu se zunanje
delavnice prestavijo v notranje prostore
oziroma se program prilagodi. Zaradi
prostora se skupine lahko delijo na
največ štiri skupine po dvajset otrok.
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Izdal in založil: Tržiški muzej; zanj: Jana Babšek.
Avtorica: Vilja Lukan. Fotografije: Luka Markež,
Suzana Kokalj. Ilustracije: Urška Stropnik Šonc.
Lektura: Barbara Štefančič. Oblikovanje:
Barbara Bogataj Kokalj. Tisk: Tiskarna
knjigoveznica Radovljica d.o.o.
Tržič 2020.
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Tržiški muzej
Muzejska 11, 4290 Tržič
T: +386 (0) 4 5315 500
E: trziski.muzej@guest.arnes.si
Delovni čas: Muzej je za skupine odprt
od ponedeljka do nedelje po predhodni najavi.

