
… na Trubarjevi domačiji na Rašici
- Knjigoveška delavnica
- Izdelajmo miniaturno knjigo

Programe na Trubarjevi domačiji izvajamo v sodelovanju in po dogovoru
z - kombiniramo jih
z osnovnim programom razlage na Trubarjevi domačiji (večje skupine
delimo v dve skupini in izvedemo z menjavo skupin).

Programe s Trubarjeve domačije lahko nadgradite tudi:
- s pohodi z animatorjem po Geološki poti v Kobilji curek ali po

Mišji dolini (območju Natura 2000),
- s programom Pri suhorobarju na Velikem Osolniku,
- z drugimi vsebinami po dogovoru.

Občino Velike Lašče (www.trubarjeva-domacija.si)

KNJIGOVEŠKA DELAVNICA

3. do 9.r. OŠ, srednje šole, odrasli.

do 40 v skupini. 45 min.

šolarji 2,5 EUR, skupine odraslih 3 EUR na osebo.

Odlična nadgradnja osnovnega programa o Primožu Trubarju na
Trubarjevi domačiji, kjer kostumirana animatorka interpretira
Trubarjev čas in nastajanje prvih slovenskih knjig. Nazoren prikaz
postopkov ročne vezave knjige, orodij in materialov. Kakšna je
prihodnost tiskane knjige in razmislek o odnosu do rokodelskih
izdelkov in ročnih spretnosti.

Primerno:

Število: Trajanje:

Vstopnina:

Program prilagodimo starostni stopnji udeležencev.

IZDELAJMO MINIATURNO KNJIGO
Doživetje je največje, ko lahko vsebine sami preizkusimo. Udeleženci
delavnice pod vodstvom animatorja

Praktično preizkusijo knjigoveške postopke, pri
čemer uporabljajo originalne knjigoveške materiale. Vsa orodja in
materiale dobijo pri nas, knjige odnesejo s seboj.

Primerno: (lepljen knjižni blok),
(šivan knjižni blok).

Število: Trajanje:

Vstopnina:

izdelajo vsak svojo (prazno)
knjižico v trdi vezavi.

OŠ od 3.r. dalje srednja šola in odrasli

20 do 40 v skupini. 60 min.

šolarji 4 EUR, skupine odraslih 4,5 EUR na osebo.

Iz različnih programov vam lahko sestavimo razgiban kulturni dan.

PRI SUHOROBARJU
Samo 3,5 km od Trubarjeve domačije lahko svoje doživetje dopolnite s
programom na kmetiji Tekavec na Velikem Osolniku, kjer suha roba
predstavlja dopolnilno dejavnost na kmetiji. Odkrijejo vam stare
modrosti življenja v sozvočju z naravo ter praktično

ter vas povabijo k
sodelovanju.

Primerno za:

Število v skupini: Trajanje:

Vstopnina:

prikažejo izdelavo
suhe robe po starem in v sodobni delavnici

2. in 3. triada (najbolje 6.r.), srednje šole, odrasli.

25 do 50. 60 min.

šolarji 2,5 EUR, skupine odraslih - 3 EUR na osebo.

Program poteka na prostem. Izvajamo od aprila do konca oktobra v vsakem
vremenu. Zelo dolg oz. nadstropni avtobus ne more na Veliki Osolnik!

GEOLOŠKA POT V KOBILJI CUREK
V spremstvu animatorja v dolini potoka Kobilji curek v Robu udeleženci
opazujejo geološko pestrost, prepoznajo šest različnih kamnin,
preizkušajo vsebnost apnenca, opazujejo fosile pod lupo … srečajo se z
arheološko dediščino rimskega obrambnega zidu Claustra Alpium Iuliarum
iz 4. st., in razmišljajo o njenem varovanju ter obiščejo najvišji dolenjski
slap in gozdni rezervat. Izhodišče je 5 km od Trubarjeve domačije.

Primerno za: Število: Trajanje:

Vstopnina:

1. in 2. triado OŠ, odrasle. 15-40. 2,5 ure.

šolarji 2,5 EUR, skupine odraslih 3 EUR na osebo.

Interpretacijo prilagodimo starostni stopnji. Potrebujete primerno obleko
in obutev za hojo po naravnem okolju (lahka pot, 3-4 km). Program
izvajamo od aprila do konca oktobra v vsakem vremenu.

MIŠJA DOLINA - območje Natura 2000
Trubarjeva domačija s Temkovim mlinom in žago se nahaja ob potoku
Rašica in na pragu območja Natura 2000. Številna nizka barja nudijo
življenjski prostor zavarovanim rastlinskim in živalskim vrstam.
Mokrišča sodijo med najbolj ogrožene biotope našega planeta.

opozori na tradicijo mlinarstva in žagarstva ter
človekove aktivnosti in njihove posledice na tako občutljivih območjih.

Primerno: Število:

Trajanje: Vstopnina:

Sprehod
ob potoku Rašica

NOVO 2018!

za vse starostne skupine. po dogovoru.

po programu. po programu.

Primerna obleka in nepremočljiva obutev (škornji) za hojo po naravnem
okolju. Program izvajamo od aprila do konca oktobra v vsakem vremenu .


