
 

Kontakt: Tel.: +421 43 5395 149, E-mail: muzeum@zuberec.sk 

 

ZAHRAJME SA AKO KEDYSI 

Miesto konania:  Múzeum oravskej dediny, Zuberec – Brestová  

Termíny:        10 programových dní: stredy a piatky od druhej polovice mája 

       od 8.30 do 15.00   (odporúčaný príchod do múzea: do 12.00 h)  

Tip pre vás:    Naplánujte si dostatok času. Aktivity si môžete vybrať voľne, podľa Vašich 

časových možností a záujmov detí. Na každú aktivitu treba plánovať aspoň 20 minút.  

Znamená to, že v múzeu môžete v rámci programu zmysluplne stráviť  tri - štyri hodiny  aj viac.  

Organizácia:   Pre lepšiu komunikáciu sú deti podelené do skupiniek okolo 20 osôb.  

Každá skupinka si môže vybrať z 12 - 16 aktivít, ktoré prebiehajú na rôznych stanovištiach v 

múzeu. Za každú absolvovanú aktivitu dostane pečiatku do sprievodného listu.    

REZERVUJTE SI TERMÍN Vašej návštevy vopred. Pri rezervácii nahláste dátum, čas príchodu 

(vzhľadom na to, že aktivity trvajú cca do 15.00, odporúčame príchod medzi 8.30 – 12.30), počet 

detí, ročník, meno a kontakt na sprevádzajúceho pedagóga.  

VSTUPNÉ do Múzea oravskej dediny pre deti je 2 € (možnosť použiť kultúrne poukazy). Na 

program sa nevyberá osobitné vstupné. Materiály na niektoré tvorivé dielne si treba doplatiť na 

mieste, vyrobené predmety ostávajú deťom ako suvenír.  

3 základné časti programu: 1. získanie poznatkov, 2.  tvorivá činnosť, 3. hra  

Poznatkové aktivity:  

SPÔSOB VYUČOVANIA V MINULOSTI    

• animátor v dobovom odeve deťom predstaví školské vyučovanie v minulosti – zariadenie školskej triedy, 

vyučovacie pomôcky, písacie potreby, vyučovacie predmety, spôsob vyučovania   

SPÔSOB BÝVANIA V MINULOSTI A DOMÁCA VÝROBA PLÁTNA A SÚKNA   

• animátor v kroji predstaví deťom využitie priestorov domu, spôsob varenia a kúrenia, predmety každodennej 

potreby, každodenný život rodiny s dôrazom na deti, vysvetlí a predvedie tradičný spôsob domáceho 

spracovania ľanu a vlny  

MLETIE OBILIA  

• od zrnka k chlebu – výklad a ukážky v objekte mlyna na vodný pohon  

PRÍRODA V TANAPe  

• lektor (odborný pracovník správy TANAPu) deťom vysvetlí čo pre ľudí znamenala príroda ako vonkajšie 

prostredie dediny; oboznámi ich so zaujímavosťami pri starostlivosti o les  

KVÍZ  

• v domoch v múzeu hľadajú účastníci  určené predmety.   

Tvorivé aktivity   

REMESLÁ   

Remeselníci deťom vysvetlia a predvedú postup výroby, ktorý si deti potom môžu vyskúšať   

• hrnčiarstvo   

• drotárstvo   

• rezbárstvo   

• tkanie   

• výroba sviečok z včelieho plástu   

• podmaľba na skle  

• zdobenie kraslíc  

• zdobenie medovníkov  

• techniky pletenia z povrázkov  

Hry  

TRADIČNÉ HRY V MINULOSTI   

na vyhradenom priestranstve budú mať účastníci možnosť zahrať sa samostatne i s pomocou animátora hry s 

využitím najjednoduchších pomôcok. 


