

KAKO SO ŽIVELI
V AJDOVŠČINI?
četrtek , 13. julij, ob 9.30
SPREHOD
PORIMLJANI
ŠTURSKIH
ZNAMENITOSTIH
KDAJ?
V četrtek,
19.7.2018,
ob 9.00 načina življenja Rimljasprehod
po rimski
Castri in spoznavanje

nov v naših krajih, trajanje 2 šolski uri


Izvedeli bomo, kaj vse se skriva med šturskimi gasami in trgi, katere znane osebe
KAKO JE PREŽIVLJAL POČITNICE DANILO LOKAR? četrtek, 20. julij, ob 9.30
so tukaj živele ter katere so prišle samo
obisk Lokarjeve hiše, spoznavanje
kako seobisk
je Danilo–Lokar
s prijatelji
in sestro
na nekajurni
kot na
primer
sam
igra in zabaval med počitnicami, trajanje približno 1 uro
avstrijski cesar Karel leta 1917. Srečali se
bomo tudi s prvim slovenskim lutkovnim
gledališčem, izvedeli, da imamo v Šturjah dvorec, pa še
marsikaj zanimivega iz zgodovine tega kraja.
TRAJANJE: približno 90 minut
LUTKOVNA DELAVNICA »MALA MORSKA DEKLICA«
v izvedbi Gledališča Bičikleta
KDAJ? V četrtek, 26.7.2018, ob 9.30
Poslušali bomo Andersenovo pravljico Mala
morska deklica, se o njej nekoliko pogovorili
ter izdelali morske deklice, njene sestre, morje,… skratka pričarali bomo pravo poletno
vzdušje v knjižnici.
Delavnica je primerna za otroke od 4. leta starosti dalje.

PRIJAVNICA

POLETNE DEJAVNOSTI 2018

Prosimo vas, da se prijavite na počitniške delavnice ter prijavnico oddate v knjižnici do navedenega datuma ali pa nas pokličite na telefonsko številko (05) 3644 250.

KAKO JE PREŽIVLJAL POČITNICE DANILO LOKAR?
KDAJ? V četrtek, 5.7.2018, ob 9.00

IME IN PRIIMEK OTROKA:
STAROST OTROKA:
TELEFON (STARŠI ALI SKRBNIKI):
Obkrožite delavnico, ki se jo nameravate udeležiti (lahko
tudi vse štiri):
 Kako je preživljal počitnice Danilo Lokar?
prijave do 4.7.2018
 Sprehod po rimski Ajdovščini (Castri)
prijave do 11.7.2018
 Sprehod po šturskih znamenitostih
prijave do 18.7.2018
 Lutkovna delavnica »Mala morska deklica«
prijave do 23.7.2018
Delavnice so brezplačne, prijava je obvezna!
V primeru premajhnega števila prijavljenih, delavnica odpade.

Obiskali bomo Lokarjevo hišo in
spoznali, kako se je Danilo Lokar
s prijatelji in sestro igral in
zabaval med počitnicami.
TRAJANJE: približno 60 minut

SPREHOD PO RIMSKI AJDOVŠČINI (CASTRI)
KDAJ? V četrtek, 12.7.2018, ob 9.00
Sprehodili se bomo po rimski Castri in spoznavali način življenja Rimljanov v naših krajih.
Letošnja arheološka izkopavanja so o nekdanji
rimski Castri prinesla marsikaj novega.
Poskušali bomo kaj več izvedeti tudi o tem.
TRAJANJE: približno 90 minut

