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Narava v pravljicah
Pravljične animacije in ustvarjalne delavnice
Vsako drugo soboto v mesecu se
bomo srečevali s pripovedmi o živalih,
rastlinah in naravnih pojavih. Tako bomo
spoznavali raznovrstne in edinstvene
procese, ki potekajo v naravi. Nadobudni
obiskovalec bo prejel zgodbo in se iz
poslušalca prelevil v malega knjigoveza
in ilustratorja ter si vsakokrat izdelal
čisto »zaresno« knjigico, oblikoval njeno
zanimivo naslovnico ter jo pozneje sam
doma dopolnil z ilustracijami. V celem
letu bodo otroci tako zbrali dvanajst
slikanic o naravi. Da pa bi bila zbirka
popolna, si bodo izdelali tudi lično škatlo,
v kateri bodo unikatne slikanice na
varnem.

9. 1.

Prebujeni medved

13. 2.

samovšečna mavrica

12. 3.

Ptičja svatba

9. 4.

nagajivi oblaki

14. 5.

Pajkci v mali šoli

11. 6.

sončnica

9. 7.

neučakana čebelica

13. 8.

Potoček

10. 9.

sprti veverici

8. 10.

Presenečeni hrast

12. 11. kristalčki in snežinke
V sklopu naziva
»ljubljana, zelena
prestolnica evrope
2016«

10. 12. smreka

Primerno Za otroke
od 4. do 10. leta starosti
kje: stanovska dvorana
kdaj: od 11.00 do 13.00
Vstopnina: 3 €

V družbi lutkovnih junakov
Tematski vodeni ogledi in ustvarjalne delavnice
Slovenske lutke so v maju 2015 dobile
nov dom v Lutkovnem muzeju tik
pod mogočno streho Ljubljanskega
gradu. V letu 2016 se bomo ob sobotnih
dopoldnevih družili z najbolj znanimi
lutkovnimi junaki. Priredili bomo osem
srečanj, na katerih bomo vsakič pobliže
spoznali eno od priljubljenih lutk.
Potem ko bomo prisluhnili pravljici,
bomo s pomočjo zabavnih nalog in
izzivov na tematskih vodenih ogledih
in ustvarjalnih delavnicah raziskovali
skrivnosti ter zgodbe Lutkovnega muzeja
in Ljubljanskega gradu.

23. 1.

ali botru mesecu res manjka
ena zvezdica?

27. 2.

Pomagajmo poleteti Zlati
ptici

26. 3.

Pravljično potovanje deklice
delfine in prijateljev

23. 4.

Je zmaj tolovaj strašnejši od
grajskega zmaja?

28. 5.

kar je dobro, je lahko slabo,
in kar je slabo, je lahko tudi
dobro

24. 9.

sapramiška v skrivnostnem
grajskem gozdu

22. 10. muzejske vragolije s Pavliho
26. 11. laž ali resnica?

Primerno Za otroke
od 4. do 10. leta starosti
kje: lutkovni muzej na
ljubljanskem gradu
kdaj: od 11.00 do 13.00
Zbirno mesto: info center na
grajskem dvorišču
Vstopnina: 3 €

Počitniški programi
Ustvarjalne delavnice
Pester celotedenski program v času zimskih
počitnic bo posvečen spoznavanju različnih
obdobij v preteklosti Ljubljanskega gradu. Kaj so
tukaj počeli Rimljani? Kako so živeli v srednjem
veku? Kako so se na gradu znašli kaznjenci?
Kakšen je grajski utrip danes? Odgovorili bomo
na številna vprašanja, pri tem pa se zabavali in
ustvarjali v družbi zmajčka Francija.

15.–19. 2. Zimske počitniške
delavnice
V objemu grajskih zidov

Primerno Za otroke
od 6. do 12. leta starosti
kdaj: od 7:30 do 16:30
Zbirno mesto: Vstopni
paviljon pred mostom
Vstopnina: 100 €/osebo
(za celotedenski program)

Poglavitna tema počitniškega druženja v času
pred prvomajskimi prazniki bo spoznavanje
narave, saj Ljubljana v letu 2016 nosi naziv zelena
prestolnica Evrope. Prvi dan bomo raziskovali
skrivnosti grajskega gozda, drugi dan pa se bomo
sprehodili do botaničnega vrta, v katerem si
bomo med drugim ogledali tudi tropski rastlinjak.

28., 29. 4. Prvomajske počitniške
delavnice

Primerno Za otroke
od 4. do 10. leta starosti
kdaj: od 10.00 do 13.00
Zbirno mesto: info center
na grajskem dvorišču
Vstopnina: 3 €
(za posamezen dan)

V času jesenskih počitniških delavnic se bomo
seznanili s tem, kako je potekalo življenje na
srednjeveškem gradu in kdo so bili prebivalci
gradov v preteklosti. Dodobra bomo raziskali
Ljubljanski grad, slišali marsikatero zgodbo in
legendo ter na delavnicah ustvarjali na temo
srednjega veka.

2.–4. 11. Jesenske počitniške
delavnice

6. grajski dnevi
14.–16. 5.
Prost VstoP
na PrireditVe

Brezplačne vstopnice za
prireditve v sklopu Grajskih dni
bodo na voljo od 9. 5. 2016 dalje
v Info centru na Ljubljanskem
gradu in na spodnji postaji tirne
vzpenjače na Krekovem trgu.

Srednjeveški tabor
Vse nedelje v juniju, juliju
in avgustu
Prost VstoP

V sklopu naziva
»ljubljana, zelena
prestolnica evrope
2016«

Primerno Za otroke
od 4. do 10. leta starosti
kdaj: od 10.30 do 13.30
Zbirno mesto: info center
na grajskem dvorišču
Vstopnina: 3 €
(za posamezen dan)

Tradicionalni Grajski dnevi, ki jih prirejamo ob
obletnici, ko je Ljubljanski grad postal mestna
last, bodo v letu 2016 že šesti po vrsti. Tridnevno
dogajanje bodo zaznamovale številne
brezplačne prireditve, primerne za vso družino.
Med drugim bomo v nedeljo, 15. 5., priredili
dan odprtih vrat, ko si bodo obiskovalci lahko
brezplačno ogledali vse stalne grajske vsebine
in se udeležili številnih brezplačnih vodenih
ogledov po gradu, po razstavi Slovenska
zgodovina ali Lutkovnem muzeju.

kdaj: od 10.00 do 18.00
Ob nedeljah v poletnih mesecih bodo Grajski
kje: V Grajskem parku
park zavzeli vitezi in si v zavetju mogočnih
grajskih zidov postavili tabor. Na ogled bosta
njihovo orožje in oprema, obiskovalce bodo
učili spretnosti mečevanja in streljanja z lokom,
kovanja cekinov ter drugih srednjeveških veščin.

Dan, ko je izginil
Ljubljanski grad …
Ljubljanski grad spada med maloštevilne gradove, ki poleg
zgodovine, zgodb in legend premorejo tudi svoj strip.
Dan, ko je izginil Ljubljanski grad je naslov stripovskega
hip-hopa po zmajskograjski zgodovini, ki ga je napisal in
spesnil Žiga X. Gombač, narisal in pobarval pa Ivan Mitrevski.
Glavna junaka, Zmajček Franci in maj Z, v stripu na šaljiv, a
strokovno podprt način predstavljata grajsko zgodovino!
Avtorja sta v letu 2015 pripravila tudi družinski vodnik po
ljubljanskem gradu, s katerim se družine lahko samostojno
podajo na učno pot ter tako spoznajo največje skrivnosti
Ljubljanskega gradu.
strip dan, ko je izginil ljubljanski grad je na voljo v
grajski trgovini Doživetja za domov, družinski vodnik pa
brezplačno prejmete ob nakupu družinske vstopnice za
ljubljanski grad.

Organizirane skupine
Za organizirane skupine Ljubljanski grad
skozi vse leto izvaja dvajset različnih
pedagoških programov za otroke in
mladino. Na ta način sledimo svojemu
poslanstvu, ki nas zavezuje, da posredujemo
znanje o zgodovini Ljubljanskega gradu ter
njegovi vlogi v preteklosti in sedanjosti.

Praznovanje
rojstnega dne
Ljubljanski grad je tudi primeren prostor
za praznovanje rojstnega dne vašega
otroka. Ponujamo enajst različnih
programov; grajski vodniki otroke na igriv
način popeljejo na razburljivo potovanje
po zanimivi grajski zgodovini in njenih
zgodbah …

Več o celotni ponudbi si preberite na naši
spletni strani www.ljubljanskigrad.si
Z veseljem tudi odgovorimo na vaša
vprašanja. Pokličite nas v Info center po
telefonu: 01 306 42 93 ali nam pišite
na e-naslov: info-center@ljubljanskigrad.si.
Veseli bomo vašega obiska.

Informacije, rezervacije in prodaja vstopnic:
Info center na Ljubljanskem gradu, spodnja postaja vzpenjače,
www.ljubljanskigrad.si ter na vseh prodajnih mestih
www.mojekarte.si
Za obisk
Ljubljanskega
gradu
priporočamo
vožnjo s tirno
vzpenjačo.
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