M – KOT MUZEJ / 5-dnevne poletne počitniške vragolije
PROGRAM ZA OTROKE od 1. do 5. razreda osnovne šole

Med počitnicami vam res ne bo dolgčas, še zlasti, če se nam boste pridružili!
Skupaj bomo raziskovali muzejske razstave, naše lepo mesto in veliko ustvarjali.
Privoščili si bomo oddih, malico in seveda čas za igro.
Poklepetali bomo z zanimivimi gosti in s Hermanom Lisjakom.
Ker si bomo ogledali tudi razstavo Hermanov bonton in spoznali pravila primernega vedenja, smo
vsak dan našega druženja poimenovali z vrednoto, ki je neločljivo povezana z bontonom.
Vrednoti bomo posvetili še posebno pozornost.
Od torka do petka se bomo družili med 10. in 14. uro, v soboto pa bomo na zaključni dogodek
vragolij povabili še starše.

I. termin: 28. junij - 2. julij 2022 (prijave do 23. 6.)
II. termin: 23. - 27. avgust 2022 (prijave do 18. 8.)
Število mest je omejeno, zato pohiti s prijavo!

1. dan: TOREK, 28.
28. junij / 23
23. avgust 2022
2022, od 10. do 14. ure
• Sprejem udeležencev in predstavitev programa.
• Ogled interaktivne razstave Hermanov bonton v Otroškem muzeju Hermanov
brlog. Raziskovali bomo in se navduševali nad znanimi in še neznanimi pravili
bontona. Ni tako težko, kot se morda zdi na prvi pogled. Odkrili bomo pomen
vrednote: prijaznost.
• Je kultura govora res pomembna? Lahko besede pobožajo ali bolijo? Več o tej
nepogrešljivi vsebini in teži besed nam bo spregovorila gospa Marijana Kolenko.
• Hermanova otroška ustvarjalnica TISTE ŠTIRI BESEDE.
• Oddih, osvežitev in prigrizek v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.
• Oblikovanje in postavitev umetnin na razstavi, ki jo bomo dopolnjevali.
• Čas za igro, lutke, gledališče, zgodbe, pravljice, uganke in spoznavanje dediščine.

2. dan: SREDA,
SREDA, 29.
29. jun
junij / 24
24. avgust 2022
2022, od 10. do 14. ure
• Po ogledu 120 let stare Fotohiše Pelikan, kjer je nekoč živela, fotografirala in
ustvarjala družina Pelikan, bomo v steklenem ateljeju postali pravi fotografski
modeli. »3, 4, glej ptička!«
Odkrili bomo pomen vrednote: potrpežljivost.
• Otroške spomine na družino Pelikan bo obudil sosed iz Razlagove ulice, gospod
Branko Feldin.
• Oddih, osvežitev in prigrizek v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.
• Hermanova ustvarjalnica FOTO SPOMIN NA POLETJE 2022.
• Čas za igro, lutke, gledališče, zgodbe, pravljice, uganke, oblikovanje razstave,
spoznavanje dediščine …

3. dan: ČETRTEK,
ČETRTEK, 30.
30. jun
junij / 25
25. avgust 2022
2022, od 10. do 14. ure
• Ogled stalne razstave Živeti v Celju, ki pripoveduje o življenju Celja in Celjanov v
20. stoletju. Raziskali bomo kdo in kako je v preteklosti skrbel za urejen izgled
našega mesta, parka in spoznali zelene zgodbe našega mesta.
Odkrili bomo pomen vrednote: spoštovanje.
• Zakaj je narava tako pomembna, zakaj jo moramo ohranjati in kako? Odgovore
bomo skupaj z Mojco Tomažič iz Zavoda za varstvo naravne dediščine, OE Celje
poiskali pod krošnjami dreves.
• Oddih, osvežitev in prigrizek v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.
• Hermanova otroška ustvarjalnica MOJE DREVO MODROSTI ŠEPETA in ODTIS
V GLINI.
• Čas za igro, lutke, gledališče, zgodbe, pravljice, uganke, oblikovanje razstave,
spoznavanje dediščine …

4. dan:
dan: PETEK, 1. julij / 26. avgust 2022, od 10. do 14. ure
• Ogledali si bomo občasno razstavo P(o)stati ženska. Na razstavi Hermanov
bonton bomo poleg pomena vrednote poštenost, spoznali še druge vrednote:
sočutje, dobrota, obzirnost ...
• Ogled stalne razstave Dediščina otrok v Otroškem muzeju Hermanov brlog.
Poiskali bomo vse »Hermane Lisjake« in izbrali najljubšo igračo.
• Oddih, osvežitev in prigrizek v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.
• Hermanova ustvarjalnica OBLEKA NAREDI LISJAKA.
• Oblikovanje in dokončna postavitev razstave izdelkov pred »otvoritvijo«.
• Menjava igrač, družabnih iger in knjig.
• Čas za igro, lutke, gledališče, zgodbe, pravljice, uganke in spoznavanje dediščine.

5. dan: SOBOTA, 2. julij / 27
27. avgust 2022
2022, ob 10. uri
• Ogledali si bomo razstavo otroških likovnih del, ki so nastala na poletnih
počitniških vragolijah.
• Otroci bodo lahko starše popeljali po razstavah Otroškega muzeja Hermanov
brlog, na katerih bodo lahko skupaj raziskovali in se igrali (stalna razstava
Dediščina otrok in občasna Hermanov bonton).
• Osvežitev v Slaščičarni pri Hermanu Lisjaku.
• Obiskal nas bo Herman Lisjak, ki že komaj čaka, da se bo fotografiral z vami.
• V prvem terminu si boste lahko po uradnem zaključku vragolij, na mestni plaži (na
Savinjskem nabrežju) ogledali razstavo na prostem »Hop v kopalke, pa za
Savinjo!« Razstava bo na ogled do 13. ure, a le v primeru lepega vremena.

