
UMETNIŠKE DELAVNICE za   otroke od 4. leta naprej 
 
 
Umetniške  delavnice so namenjene vsem, ki jim likovni svet in kreativnost 
ne pustita spati, predvsem pa otroci tako na zabaven, zanimiv, in kvaliteten 
način preživijo delček svojih počitnic.  
 

Potekale bodo od 17. 8. 2015 – 21. 8. 2015 
 

Na razpolago je pet različnih delavnic: 
 

DELAVNICA OD RISBE DO SLIKE ( za otroke od 12. leta dalje) 
Mentorica ANJA JERČIČ JAKOB, akad. slikarka:  
 
Delavnica je namenjena spoznavanju in poglabljanju v risarske in slikarske 
zakonitosti.  

1. Najprej bomo osvežili znanje o klasičnih risarskih tehnikah (svinčnik, 
oglje, tuš) in se spoznali s praktičnimi metodami za pomoč pri gradnji 
prostora.  

2. Seznanili se bomo z logično strukturo metode risarskega procesa po 
modelu: od opazovanja narave preko skice do izvedbe prostorsko in 
kompozicijsko celovite risbe.   

3. Preko tonske risbe bomo prešli v tonsko sliko, spoznali zakonitosti 
tonskega slikarstva in počasi prešli v spoznavanje barve in drugih 
zakonitosti slikarstva. 

 
Omejitev: do 12 oseb na skupino 
Trajanje: 5 dni, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure 
Cena: 60,00 € (plačilo ob prijavi) 
OPOMBA: Delavnico je potrebno obiskovati vseh pet dni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DELAVNICA  ČUTNA UMETNOST ( za otroke od 4. leta dalje) 
Mentorica: ALJA KROFL, akad.slikarka 
 
Na delavnici se bomo potopili  v svet čutov (vid, vonj, tip, sluh, 
okus…intuicija…) se poglobili v lastne umetniške navdihe in ustvarjali v 
naravi. Park dvorca bo za pet dni postal slikarsko platno, kjer bo nastala 
skupna umetniška postavitev, ki bo nagovarjala čute.  
 
Ustvarjali bomo iz naravnih materialov, ki bodo smiselno nadaljevali zgodbo 
parka. Pogovarjali se bomo o umetniškem izražanju v naravi in land art-u. 
Skupinsko umetniško delo, nastalo v okviru delavnice Čutna umetnost, bo 
ostalo na ogled, otip in poslušanje obiskovalcem Dvorca Novo Celje pri Žalcu. 
 
Delavnica je namenjena vsem, ki želijo nadgraditi lastno umetniško izražanje, 
ustvarjati v naravi in v skupini, osvojiti praktično znanje in rokovanje z orodji 
ter naravnimi materiali. 
Izdelovali bomo dišeče sveče, ustvarjali v glini, kamnu in lesu, pletli iz vrbovih 
vej, slikali na steklo, izdelovali preprosta glasbila, postavljali labirinte, ipd. 
1. dan: spoznavanje, ideje skupine in ideje posameznika, ustvarjanje na temo 
čutov (vonj in okus) 
2. dan: uvajanje v skupinsko delo , ustvarjanje na temo čutov (tip in vid) 
3. dan: načrtovanje umetniške postavitve v parku, ustvarjanje na temo čutov 
(sluh) 
4. dan: gradnja umetniške postavitve v parku, ustvarjanje na temo čutov 
(intuicija, ljubezen) 
5. dan: otvoritev umetniške postavitve v parku, vodenje, predstavitev 
projekta Pot prebujanja čutov 
 
Omejitev: do 8 oseb na skupino 
Trajanje: 5 dni, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure 
Cena: 60,00 € (plačilo ob prijavi) 
OPOMBA: Delavnico je potrebno obiskovati vseh pet dni. 
 

 
 
 
 
 
 



DELAVNICA  ANIMACIJA - Delavnica animiranega filma  
(za otroke od 12. leta dalje)  
Delavnico pripravlja Društvo za razvoj filmske kulture, ANIMATION school. 
Mentorica HANA REPŠE 
 
Vas je kdaj zanimalo, kako nastane risanka oz. animirani film, koliko truda je 
potrebno zanj? Na delavnici animiranega filma bomo spoznali proces 
nastajanja animiranih filmov, razlike med tehnikami, optične igrače. 
Udeleženci bodo v petih dneh izdelali kratek animirani film v izbrani tehniki, 
zanj napisali scenarij, izdelali like in sceno, posneli sličice in zvok ter animacijo 
zmontirali. Le kaj bo nastalo? 
Ustvarjalo se bo v skupinah ali dvojicah. Vsaka skupina bo izdelala svojo idejo 
od osnutka do končne izvedbe. Tematiko za animirani film bomo črpali iz 
okolice. Uporabili bomo različne ploskovite materiale in se preizkusili v 
kolažni tehniki animacije.  
 
1. dan: spoznavanje, pogovor o animiranih filmih, spoznavanje tehnik, 
pridobivanje ideje 
2. dan: razvoj ideje, priprava scenarija, izdelava likov in scene 
3. dan: izdelava likov in scene, snemanje slike 
4. dan: snemanje slike 
5. dan: snemanje slike in zvoka, montaža, zaključevanje 
 
Vsebina in zahtevnost dela bosta prilagojena željam in predznanju 
posameznika oz. skupine. 
 
Omejitev: do 8 oseb na skupino 
Trajanje: 5 dni, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure 
Cena: 60,00 € (plačilo ob prijavi) 
OPOMBA: Delavnico je potrebno obiskovati vseh pet dni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
DELAVNICA ZA OTROKE - ŽIVALICE IZ BLAGA  

(za otroke od 4. leta dalje) 
Mentorica NINA POPIČ, kustodinja, pedagog + 2 asistentki 
 
Otroci bodo po svojih zamislih narisali živalice na blago, jih izrezali, okrasili in 
napolnili  s peno. Pri šivanju jim bodo pomagale mentorice, domov pa bodo 
odnesli svojo kreacijo. Družbo jim bo delal vranček Koki, maskota pedagoških 
programov v Koroški galeriji likovnih umetnosti. 
 
Omejitev: do 8 oseb na skupino   
Trajanje: 5 dni, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure 
Cena: 60,00 € (plačilo ob prijavi za vseh 5 dni) 
OPOMBA: V to delavnico se je možno vključiti vsak dan posebej ob 
predhodni najavi –  plačilo ob najavi 12 €/dan. (delavnice ni potrebno 
obiskovati 5 dni skupaj) 
 

DELAVNICA: KERAMIKA (za otroke od 4. leta dalje)  
Mentorica MILOJKA DROBNE 
 
Delavnica je namenjena ljubiteljem ročnih spretnosti, ki bi želeli oblikovati 
izdelke iz gline na poseben, čisto naraven način. Predstavljen bo način 
prostorskega dojemanja glasbe in čutne, dotikajoče umetnosti skozi materijo 
gline. Z dotikanjem ustvarjalca  in druge osebe, ki se je istega materiala 
spremenjenega v kipec lahko dotaknila, preskoči z osebe na osebo iskra 
posebne energije. Energija se pretaka od avtorice do vseh oseb, ki sodelujejo 
v tem verižnem procesu. Delavnica bo potekala v treh fazah. 
Prva faza 
V različnih materialih  bomo z dotikanjem raziskovali skrite znake in izbrali 
"svojo" obliko. 
Druga faza 
Naredili bomo vsak svoj kip. V glino bomo vtirali različne materiale ali gladili 
površino (zemlja, pepel,..). 
Tretja faza 
Postavitev v prostor. Eksterierni in interierni. 
Omejitev: do 12 oseb na skupino 
Trajanje: 5 dni, od ponedeljka do petka, od 9. do 13. ure 
Cena: 60,00 € (plačilo ob prijavi)  
OPOMBA: Delavnico je potrebno obiskovati vseh pet dni. 
 



 
 
- Za delo v delavnicah bo na voljo ves potreben likovni in didaktični material. 
 
- Program poteka v mirnem okolju Dvorca Novo Celje, za otroke vsak dan    
  med 9. in 13. uro,  
 
- Cena posamezne delavnice, ki traja 5 dni je za otroke  60,00 €  
 
- Plačilo ob prijavi! 
 
- Prijavite se lahko samo na eno delavnico, ker se vsebinsko razlikujejo in   
  potekajo v istem terminu. 
 
- Prijavnico najdete v prilogi in: 
 
TIC Žalec, Šlandrov trg 25, 3310 Žalec  
T: 03 710 04 34, e-mail zkst.tic@siol.net 
 
 
 
 
 

mailto:zkst.tic@siol.net

