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Ivana Dumbović Žužić, prof., viša muzejska 
pedagoginja Hrvatskog školskog muzeja

2. – 6. srpnja 2018.
9. – 13. srpnja 2018.

Termini

Voditeljica programa

Hrvatski školski muzej, 1. kat

Predviđen prostor aktivnosti
Broj 

sudionika:

20

Cijena tjednog programa po sudioniku: 75,00 kn 

Cijena uključuje vodstvo stručne osobe sav pribor i 
materijal za radionice te laganu užinu.

Cijena

1. internet bankarstvom/općom uplatnicom  
 IBAN HR 6123600001101221745  
 pod svrhu uplate napisati: 
 IME I PREZIME SUDIONIKA RADIONICE i termin

2. gotovinom na blagajni Muzeja 
 (Trg Republike Hrvatske 4, 1. kat) 
 utorkom, srijedom i petkom od 10 do 18 sati,   
 četvrtkom od 10 do 20 sati, subotom od 10  
 do 18 sati i nedjeljom od 10 do 14 sati

U slučaju otkazivanja programa od strane Hrvatskog 
školskog muzeja (primjerice zbog nedovoljnog broja 
upisanih sudionika) vraća se puni iznos.

Prijave se primaju elektronskom poštom na adresu 
hsm@hsmuzej.hr, putem web obrasca na  
www.hsmuzej.hr ili ispunjenom prijavnicom letka.

Ivana Dumbović Žužić (01/4855 716 ili na e-mail 
idumbovic@hsmuzej.hr )

Načini plaćanja

Kontakt i informacije

Pod šatorom – ljetni pedagoški 
program Hrvatskog školskog muzeja

mailto:hsm@hsmuzej.hr
http://www.hsmuzej.hr
mailto:idumbovic@hsmuzej.hr


Otkrij svijet 
naših radionica u 
novom okruženju 

– muzeju!

Pod šatorom – ljetne radionice u Školskom muzeju

Tjedni muzejski meni

Međuigre

PONEDJELJAK
UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

PETAK

NERED  
U MUZEJU

10 – 12.30 h
Slavimo kreativnost, maštu i  

naravno nered!
Likovne radionice – igra s bojama, 
materijalima i tehnikama; grupni  

i individualni rad.  
Teme: grafiti, more,  

čista priroda

ISTRAŽUJEMO... 
SVIJET PRIRODE

10 – 12.30 h
Priroda je nepresušan izvor znanja i 
čuđenja.  Otkrijmo barem dio nje!

Prirodoslovne radionice – 
grupni i individualni rad.  

Teme: Svijet kukaca,  
Ljudsko tijelo, Žaba

VODENA  
SRIJEDA
10 – 12.30 h
Voda je blago!

Ekološka radionica –  
grupni i individualni rad;  
izvođenje pokusa i igra.
Tema: voda (vode mog  
zavičaja, zaštita voda,  

voda - blago)

VUNENI  
ČETVRTAK

10 – 12.30 h
I tkati valja znati!

Radionica ručnog rada –  
grupni i individualni rad
Tema: tkanje na stolnom  

tkalačkom stanu
Razvijamo kreativnost,  
koordinaciju oko-ruka i  

finu motoriku.

ŠAŠAVI  
PETAK

10 – 12.30 h
Radionice iznenađenja

Dvije radionice iz programa –  
likovna, prirodoslovna,  
ekološka ili radionica  

ručnog rada po izboru  
sudionika

Svaki dan 
međuigra po 

izboru!

Vrijeme opuštanja – 30 min.

Bilo jednom davno – čitanje omiljenog dječjeg štiva; 
vrijeme opuštanja

Kako se nekada jačalo u školi – igre za dječake i 
djevojčice iz vremena pučke škole

U vrijeme ljetnih praznika Hrvatski školski muzej poziva 
vas na igru i razbibrigu kroz tjedni program zabavnih i po-
učnih aktivnosti (radionica) za djecu. Dok vani ljetno sun-
ce grije, pod šatorom u muzeju ekipa te očekuje! Zabava 
osigurana! 

Naše ljetne radionice nude primjerene aktivnosti za djecu 
u dobi od 7 do 12 godina. 

Ime i prezime djeteta:

Dob: 

Ime i prezime roditelja/skrbnika: 

Tel. broj: 

Email: 

Odabrani termin: 

Suglasnost Hrvatskom školskom muzeju za korištenje  
fotografija, pisanih i umjetničkih materijala djece koja 
sudjeluju u programu Pod šatorom Hrvatskog školskog 
muzeja
Ovime dajem suglasnost Hrvatskom školskom muzeju za 
korištenje fotografija 

(ime i prezime djeteta)

ili rada nastalog u okviru programa Pod šatorom, za 
reproduciranje u budućim muzejskim publikacijama, na 
službenoj web stranici muzeja, Facebook profilu Muzeja. 
Fotografije i snimke će se koristiti isključivo za promociju 
rada Hrvatskog školskog muzeja i njegove pedagoške 
djelatnosti.

Potpis roditelja/skrbnika: 

Datum i mjesto: 

Prijava

2. - 6. srpnja 2018.

9. - 13. srpnja 2018.
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