TRAJANJE PROGRAMA

2h
CENA POSAMEZNEGA PROGRAMA

90 €
LOKACIJA
Muzej na prostem Rogatec
ŠTEVILO IN STAROST OTROK

Program namenjen otrokom od 4. leta naprej.
V posameznem programu je lahko 12 otrok.
PRAZNOVANJE VKLJUČUJE
program po izbiri,
animacijo,
darilo za slavljenca in
majhno pozornost za povabljene
na praznovanje.
Po dogovoru lahko hrano in pijačo
prinesete s seboj.

INFORMACIJE:
Muzej na prostem Rogatec
Ptujska cesta 23 | 3252 Rogatec
T: 03 81 86 200 | 040 373 00
muzej@rogatec.si | www.rogatec.si
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Muzejski škrat Rogatko mi je prišepnil, da bi
to naredil zate in bo tvoj pomočnik.
Skupaj boste iskali zaklade spoznanj, odkrivali
igre in uganke, ustvarjali glasbo, ples in darila!

NA IZBIRO STA DVE ROJSTNODNEVNI PUSTOLOVŠČINI

ROGATKOVE
DEJAVNICE

Z ROGATKOM
OKUSIMO DEDIŠČINO

kadarkoli po dogovoru

ob četrtkih in sobotah med 15.30 in 17.30 uro

tipalni zaboj, modna revija, poženi kolo, glasbena
in plesna delavnica, darilo zate in tvoje prijatelje.

peka kruhkov žulik, glasbena in plesna delavnica,
gibalne in družabne igre, darilo zate in tvoje prijatelje.

Kot skrite zaklade bomo iskali igre in uganke, ki
jih je škrat Rogatko skril v hiši, eno celo v svinjak!
Imaš rad uganke in jih še raje postavljaš drugim?
Te zanima, kako so bili oblečeni tvoji vrstniki pred
sto leti in bi tudi ti pomeril takšna oblačila? Bi rad
izvedel, kako so se igrali z obročem starega kolesa
in se tudi sam preizkusil v tej igri? Si na tvoji
rojstnodnevni pustolovščini želiš glasbe in plesa?
Vse to bomo počeli, si naredili glasbila, zaigrali in
zaplesali čisto ta pravi ljudski ples!

Si že kdaj pekel kruh? Te zanima, kako so ga pekli
nekoč? Vsak svoj kruhek žuliko bomo oblikovali
in položili v krušno peč v črni kuhinji. Rogatko nas
bo naučil imenitnih in zabavnih iger, ki so se jih
igrali naši starši in stari starši. Ker rojstnodnevna
zabava pač ne more miniti brez glasbe in plesa, si
bomo naredili vsak svoje glasbilo, nanj zaigrali in
zaplesali čisto ta pravi ljudski ples!

