POLETNE PLANINSKE DELAVNICE 2017, SLOVENSKI PLANINSKI MUZEJ, MOJSTRANA
Datum in ura

Naslov programa

Sobota,

PO SLEDEH POTOKA

1. 7. 2017

MARTULJKA IN

ob 9.30

SKRIVNOSTNEGA VELIKANA

Izvajalec

Opis

Cena

SPM, Turizem

Veste, kakšne sledi puščajo za seboj velikani?

2 eur

Kranjska Gora, MO

Vas zanima, kaj počnejo in kje živijo? Ali pa kako so

PD Dovje Mojstrana,

nastale naše gore?

Alenka Peternel

V planinski opremi se bomo odpeljali na avanturistični

Huber

potep s »ta rdečim avtobusom« do Gozda - Martuljka in
do velikanove jame. Pred Ledenčevo sapo se bomo
zavarovali z amuletom, ki ga bomo naredili spotoma.

Sobota,

SKALE LAČNEGA LEDENCA

8. 7. 2017

Elizabeta Kejžar in

Kako je bil videti Ledenec, bomo izvedeli v risanem

SPM

filmu. Nato ga bomo poskusili oblikovati iz posebne

ob 9.00

2 eur

slaščičarske mase in ga narisati na kamne. Da se ne
bomo preveč utrudili, si bomo skuhali zelenjavno
ratovno, v kateri bo plaval rečni prod in drobir, hladili pa
se bomo z martuljško ledenico.

Sobota,

KOMIŠIBAJ

15. 7. 2017

Jerca Cvetko, Atelje

Spoznali bomo preprosto obliko pripovedovanja ob

Slikovedke in SPM

slikah. Izdelali bomo svoj pripovedovalski oder in narisali

ob 9.00
Sobota,

svojo planinsko pravljico.
PLANINSKA MALHA

22. 7. 2017

Franc in Liza Filc ter

Pod budnim očesom mojstrov polstenja bomo izdelali

SPM

vsak svojo planinsko malho. Za model bomo vzeli stare

ob 9.00
Sobota,

2 eur

2 eur

planinske malhe.
GUMICA – PLEZALEC

29. 7. 2017

AO PD Dovje

Za vse, ki bi se radi preizkusili v prvih plezalnih korakih v

Mojstrana in SPM

skali. Z alpinisti bomo plezali po bližnji Orehnkovi skalci.

9.00

2 eur

Na koncu pa izdelali še zanimivega plezalca.

Sobota,

JEZERO JASNA – IZLET S

SPM IN Turizem KG

Kako mrzla je voda v jezeru Jasna? Kdo stoji na njegovi

5. 8. 2017

»TA RDEČIM AVTOBUSOM«

oblali? Katera potoka se združita pri jezercu? Se bomo

ob 9.30

(s seboj vzemite kopalno

lahko kopali in uživali v prelepem pogledu na Julijce?

2 eur

opremo)
Sobota,

KO PRISTANE HELIKOPTER

GRS Mojstrana

V muzeju je spomladi parkiral helikopter slovenske

12. 8. 2017

(Jože Martinjak in

policije, ki je bil pionir gorskega reševanja. Veste, kje je

ob 9.00

Klavdij Mlekuž), SPM

njegovo parkirno mesto? Na delavnici bomo izdelali

2 eur

helikopter in izvedeli veliko zanimivega o
helikopterskem reševanju v gorah. Z nami bosta prava
reševalca letalca.
Sobota,

PLANINSKI AKTIVITI

SPM

Zabavne igre: pihanje mega balonov, zabavno in pisano

19. 8. 2017

zavezovanje vezalk, izdelava planinske družabne igre in

ob 9.00

druga planinska presenečenja.

2 eur

Delavnice so primerne za odrasle, otroke (od 7. leta, mlajši v spremstvu staršev) in družine. Za pohod je zaželena primerna planinska ali pohodniška
oprema in nekaj malice. V ceno delavnice je vključen material in skromna malica. Zbirno mesto bo vedno pred Slovenskim planinskim muzejem.
Podrobnejše informacije o programu lahko dobite na neli.stular@planinskimuzej.si ali na 08 380 67 32.
PLANINSKI NA SNIDENJE.

