
Vodič kroz muzejske radionice 
za djecu i mlade tijekom 
zimskih školskih praznika 

2015./2016. 



Adresa
Papalićeva 1, Split

Radno vrijeme
ponedjeljak/subota 9.00-17.00 sati
nedjelja 9.00-14.00 sati

Naziv radionice
Upoznaj cara Dioklecijana

Vrijeme održavanja
28. prosinca 2015.
u 10.00 i 12.00 sati

Uzrast
Od 6 do 10 godina

Trajanje
60 minuta

Kratki opis
Tko je bio taj rimski car koji je sagradio palaču iz koje je 
nastao grad Split? Gdje se rodio, kako je živio i zašto se 
baš ovdje odlučio skrasiti i provesti ostatak života?
Ispričat ćemo priču o rimskom caru Dioklecijanu i njegovoj 
više od 1700 godina staroj palači iz koje je izrastao grad 
Split! U muzejskoj radionici će se pomoću gipsanih kalupa 
izrađivati novčići s likom cara Dioklecijana, koje će svatko 
moći ponijeti kući.

Napomena/ Zbog ograničenog broja polaznika radionice 

obavezna je najava na recepciji Muzeja grada Splita ili 

na telefonske brojeve recepcije 021/360-171, 360-172.



Adresa
Poljana kraljice Jelene 4, Split

Radno vrijeme
utorak/subota 9.00-17.00 sati
nedjelja 9.00-14.00 sati

Naziv radionice
U sobi čudesa 

Vrijeme održavanja
29. prosinca 2015.
u 10.00 i 12.00 sati

Kratki opis
Jeste li ikada zavirili u čudesan svijet jednog umjetnika? 
Ako dođete u Galeriju Emanuel Vidović, koja je posvećena 
tom najznačajnijem splitskom slikaru, u njegovoj sobi-
atelieru čeka vas pismo koje će vam otkriti sve o životnom 
putu slikara te o čudesnim predmetima i slikama koje se 
tu nalaze. Ova priča će vas nadahnuti da u galerijskoj 
radionici i sami postanete mali umjetnici.

Napomena/ Zbog ograničenog broja polaznika 

radionice obvezna je najava na recepciji ili na

telefonski broj recepcije Galerije Emanuel Vidović 

021/360-155.

Uzrast
Od 6 do 10 godina

Trajanje 
75 minuta



Adresa
Kralja Tomislava 15, Split

Naziv radionice
Upoznaj stalni postav
Galerije umjetnina

Vrijeme održavanja  
29. prosinca 2015. u 11.00 sati
07. siječnja 2016. u 11.00 sati

Uzrast
Niži razredi osnovne škole

Trajanje
90 min

Kratki opis
Svatko će dobiti vlastiti Dječji vodič kroz postav, ilustriranu 
knjižicu sa zanimljivim zadacima vezanim uz izložena 
umjetnička djela. Zajedno s voditeljima proći ćemo kroz 
postav Galerije umjetnina te uz pomoć voditelja odgovarati 
na pitanja i rješavati zadatke iz Dječjeg vodiča.

Naziv radionice
Reciklaža i umjetnost

Vrijeme održavanja  
30. prosinca 2015. u 11 sati
05. siječnja 2016. u 11 sati

Uzrast
Svi razredi osnovne škole

Trajanje
120 min

Kratki opis
Akademska slikarica Zrinka Barbarić upoznat će vas s 
ekološkim aspektom proizvodnje papira, recikliranjem i 
njezinim značenjem za očuvanje okoliša. Zrinka inspiraciju 
za svoj umjetnički rad pronalazi u prirodi, biljkama, 
insektima… Na ovoj radionici slikarica će vas pobliže 
upoznati s kukcima koji će poslužiti kao motiv za izradu 
likovnih djela na papiru, a koji ćete sami reciklirati.

Napomena/ Zbog ograničenog broja polaznika radionice 

obavezna je najava na telefonski broj 021/350-117. 

Radno vrijeme
utorak/petak 10.00-18.00 sati
subota/nedjelja 10.00-14.00 sati 



Adresa
Šetalište I. Meštrovića 46, Split

Radno vrijeme
utorak/subota 9.00-16.00 sati
nedjelja 10.00-15.00 sati
ponedjeljkom i praznicima
se ne radi

Naziv radionice
Zimski praznici
u Galeriji Meštrović

Vrijeme održavanja
29. prosinca 2015.
od 10.00 do 12.00 sati

30. prosinca 2015.
od 10.00 do 12.00 sati

31. prosinca 2015.
od 10.00 do 12.00 sati

4. siječnja 2016.
od 10.00 do 12.00 sati

5. siječnja 2016.
od 10.00 do 12.00 sati

7. siječnja 2016. 
od 10.00 do 12.00 sati
  

Uzrast 
Od 3 do 14 godina

Trajanje
2 sata

Kratki opis
Izrađivat ćemo božićne
ukrase i ukrašavati drvce

Koristit ćemo šiške 
(češera) tkanine te kolaž
za stvaranje likova

Izrađivat ćemo anđele
i čestitke

Stvarat ćemo likove uz
oblikovanje i bojanje rola 
papira

Izrađivat ćemo pahuljice
i snjegoviće

Korištenje kolaža

Napomena/ Zbog ograničenog broja polaznika radionica obvezna je najava 

na telefon 021/340-800 ili putem elektronske pošte: mim@mestrovic.hr.

Cijena radionica je 20 kuna.



Adresa
Iza Vestibula 4, Split

Zimsko radno vrijeme
ponedjeljak/petak
9.00-16.00 sati
subota 9.00-13.00 sati

Naziv radionice
Vile u Muzeju

Šivanje za početnike

Naučiti tkati
pametno je znati!

Hrvatske tradicionalne
igračke

Trajanje
90 minuta

60 minuta

80 minuta

60 minuta

Vrijeme održavanja
7. siječnja 2016.
u 9.30 sati

7. siječnja 2016.
u 12.00 sati

8. siječnja 2016.
u 9.30 sati

8. siječnja 2016.
u 12.00 sati

Uzrast
Od 1. do 6. 
razreda
osnovne škole

Svi uzrasti

Od 4. do 8. 
razreda osnove 
škole

Od 1. do 8. 
razreda
osnovne škole

Kratki opis
Prvi dio tematske radionice uključuje potragu za čudesnim bićima koja se skrivaju 
u muzejskom postavu. Nakon istraživanja upoznat ćete se s vilama u tradicijskim 
predajama. Praktični dio radionice obuhvaćat će izradu lutkica - vila i vilenjaka. 
Cilj ove radionice je upoznavanje s bićima koja se javljaju u narodnim predajama 
(vile, more, vještice, mačići…).

Preteča današnjeg strojnog načina oblikovanja odjeće bile su vješte ženske ruke. 
Tijekom ove radionice i vi ćete pokušati izraditi nešto vlastitim rukama, a pri tome 
ćemo se zabavljati uz iglu i konac! Okušat ćemo se u izradi ukrasnih i uporabnih 
predmeta - ukrasa za kosu, torbica za lavandu, slika od dugmeta… 
Cilj ove tematske radionice je, uz razvijanje motoričkih vještina i koncentracije, 
upoznavanje s nekadašnjim ručnim načinom izrade odjevnih predmeta.

Na radionici upoznajemo se s tradicionalnom tehnikom tkanja. Sudionici izrađuju 
predmete od vune tehnikom tkanja na malom tkalačkom stanu. Cilj radionice je 
upoznavanje s tradicijskim zanatima te usvajanje praktičnih i kreativnih vještina.

Djeca su u prošlosti izrađivala igračke od predmeta na koje su nailazili u svojoj okolini, 
primjerice od plodova iz prirode ili od starih krpa. Na ovoj radionici upoznajemo se 
s tradicijskim igračkama, a praktični dio uključuje izradu vlastite igračke. Cilj ove 
tematske radionice je upoznavanje s nekadašnjim životom djece, promoviranje 
vrijednosti igranja prilikom odrastanja te razvijanje motoričkih vještina.

Napomena/ Zbog ograničenog broja polaznika obavezna je 

prethodna najava dolaska 021/344-164, 344-161.



Adresa
Šetalište I. Meštrovića 18, Split

Radno vrijeme
ponedjeljak/petak 9.00-16.00 sati
subota 9.00-14.00, nedjeljom
i blagdanom muzej je zatvoren

Naziv radionice   
Inspiracija starohrvatskom
baštinom/grafička radionica
(bakropis)

Vrijeme održavanja
4., 5. i 7. siječnja 2016. u 10 sati

Uzrast
Od 7. do 8. razreda osnovne škole

Trajanje 
90 minuta/3 dana

Naziv radionice 
Oblikovanje žicom 

Vrijeme održavanja
8. siječnja 2016. u 10 sati

Uzrast
Od 1. do 5. razreda
osnovne škole

Trajanje 
90 minNapomena/ Zbog ograničenog 

broja polaznika radionice obavezna 
je najava do 28.12.2015. na 
telefonski broj 021/323-909.

Kratki opis
U grafičkoj radionici upoznat ćete grafičku tehniku 
bakropisa s kojom se tijekom nastave likovnog 
odgoja u školi nemate prilike upoznati. Polazeći 
od prethodno iscrtanih skica inspiriranih motivima 
na muzejskim spomenicima, izradit ćete matrice 
(ploče cinka) koje se zatim otiskuju. Zbog složenosti 
postupka, radionica traje 3 dana.

Kratki opis
Polazeći od likovnih prikaza 
na kamenim spomenicima 
koji se čuvaju u našem 
muzeju, stvarat ćemo vlastite 
ukrase u žici.



Naziv radionice 
Radionica - Izradi prirodnu sliku

Vrijeme održavanja
28. prosinca 2015. u 11.30 sati 
29. prosinca 2015. u 9.30 sati 
4. siječnja 2016. u 11.30 sati 
5. siječnja 2016. u 9.30 sati 
7. siječnja 2016. u 11.30 sati 
8. siječnja 2016. u 9.30 sati 

Uzrast
Od 1. do 6. razreda 
osnovne škole

Trajanje
90 min

Kratki opis
Na radionici ćete lijepljenjem prirodnih materijala 
(kamenčići, drvo, školjke, pužići…) na karton i 
bojanjem u željene boje izrađivati sliku. Motive 
slika izabrat ćete prema vlastitim željama.

Adresa
Poljana kneza Trpimira 3, Split

Radno vrijeme
ponedjeljak/petak 
9.30-19.00 sati
subota 9.00-13.00 sati

Naziv radionice   
Projekcija crtanog
filma Dinosauri

Vrijeme održavanja
30. prosinca 2015.
u 9.30 i 11.30 sati

31. prosinca 2015.
u 9.30 sati

Naziv radionice 
Radionica-Dinosauri

Vrijeme održavanja
28. prosinca 2015. u 9.30 sati 
29. prosinca 2015. u 11.30 sati 
4. siječnja 2016. u 9.30 sati 
5. siječnja 2016. u 11.30 sati 
7. siječnja 2016. u 9.30 sati 
8. siječnja 2016. u 11.30 sati 

Uzrast
Svi uzrasti

Trajanje
100 min

Kratki opis
Crtani film o sudbini 
dinosaura nakon 
pada asteroida.

Kratki opis
Upoznat ćete se s osnovnim činjenicama i tipovima 
dinosaura. Koristit će se slike, odljev fosila jedne kosti 
i traga stopala dinosaura, fosili drugih živih bića, sličice, 
figurice, modeli, filmovi, zvukovi, priče, knjige… 
U radionicama ćete izrađivati male skulpture dinosaura 
u plastelinu te maštovito bojiti likove dinosaura u bojanci.

Uzrast
Od 1. do 5. razreda
osnovne škole

Trajanje
90 min

Napomena/ Zbog ograničenog broja djece koje možemo 
primiti na radionice (max. 25) obavezno je unaprijed 
dogovoriti dolazak djece na kontakt telefon muzeja 
021/322-988. Cijena ulaznice za odrasle koji su u pratnji 
djece iznosi 5,00 kn, dok djeca i učenici koji posjećuju 
muzej (samo obilazak muzeja) imaju besplatan ulaz za 
vrijeme zimskih praznika. Djeca koja dolaze na radionice 
plaćaju 5,00 kn po jednoj radionici, za sufinanciranje 
potrebnog materijala.



Adresa
Glagoljaška 18, Split

Radno vrijeme za posjetitelje
ponedjeljak/subota 9.00-15.00
četvrtak 9.00-19.00
nedjeljom zatvoreno

Naziv radionice 
RibOlovka 

Vrijeme održavanja
28. prosinca 2015.
od 11.00 do 12.30 sati 

29. prosinca 2015.
od 11.00 do 12.30 sati

4. siječnja 2016.
od 11.00 do 12.30 sati

Uzrast
Od 1. do 5. razreda
osnovne škole 

Trajanje
90 minuta

Kratki opis
Na našoj pomorskoj radionici
istražit ćemo kako su 
ribarili naši stari, a kako se 
ribari danas. RibOlovka će
nam otkriti ribarska pomagala, 
pokazati kako se slaže brodić
od papira, te kako nacrtati
najljepšu konzervu ribe.

Napomena/ Zbog ograničenog broja polaznika radionice obvezna 

je najava na recepciji ili na telefonski broj 021/347-346.



Adresa
Kaštel Vitturi, Brce 1, Kaštel Lukšić 
Nadbiskupski kaštel (Podvorje),
Gospojska štrada 1, Kaštel Sućurac

Radno vrijeme
ponedjeljak/srijeda/petak 9.00-16.00 sati
utorak/četvrtak 9.00-19.00 sati
subota 9.00-13.00 sati

Naziv radionice 
Lijeva se gips, bronca,
zlato…
(Kaštel Lukšić)

Uzrast
Od 8 do 15 godina
(učionica)
Od 12 do 18 godina
(ljevaonica)

Trajanje 
60 min (učionica)
90 min (ljevaonica) 

Kratki opis 
Lijevati se može zlato, srebro, bronca…, ali se prvo odljeva 
gips. Nabavi 1 kg gipsa i donesi ga u Muzej na likovnu 
radionicu-ljevaonicu. I ti ćeš, kao i kipar Marin Studin, 
odliti njegov reljef. Kako se to radi? Dođi i naučit ćemo 
te! Ako ne želiš prljati ruke gipsom uvijek možeš učiti u 
radionici-učionici, okružen djelima umjetnika.

Vrijeme održavanja
(učionica)
28. prosinca 2015.
u 09.00 i 11.00 sati

29. prosinca 2015.
u 09.00 i 11.00 sati

30. prosinca 2015.
u 09.00 i 11.00 sati

(ljevaonica)
07. siječnja 2016.
u 09 i 11.30 sati

08. siječnja 2016. 
u 09 i 11.30 sati

Naziv radionice 
Istražimo villu rusticu
(Kaštel Sućurac)

Vrijeme održavanja
04. siječnja 2016.
u 9.00 i 11.30 sati

05. siječnja 2016.
u 09.00 i 11.30 sati

11. siječnja 2016.
u 9.00 i 11.30 sati

Uzrast 
Za sve uzraste od 7
do 77 godina

Trajanje 
90 min

Kratki opis 
Pozivamo vas da zajedno krenemo u istraživanje 
ville rustice na kaštelanskom području! 

Napomena/ Maksimalni broj prijavljenih po radionici 
ljevaonice je do 12, a edukativnih radionica do 20 
polaznika. Za sudjelovanje na radionicama potrebno 
je prijaviti se na telefone 021/260-245 i 021/224-221
u vremenu od 9.00 do 15.00 sati.



Arheološki muzej u Splitu

Adresa
Zrinsko-Frankopanska 25, Split

Radno vrijeme
ponedjeljak/subota
od 9.00-14.00 sati
nedjeljom i praznikom
zatvoreno

Naziv radionice   
Od gline do nakita (Split)

Vrijeme održavanja
4., 5., 7., 8. siječnja 2016.
u 10.00 sati

Uzrast
Od 6 do 16 godina

Trajanje
90 min

Kratki opis
Poučna radionica kojoj prethodi prilagođeno stručno
vodstvo po muzejskom postavu koje djecu motivira za 
izradu nakita. Radionicu osmišljava i provodi Ika Prpa 
Stojanac, viša preparatorica.

Naziv radionice  
Od kocke do slike (Split)

Vrijeme održavanja
4., 5., 7., 8. siječnja 2016.
u 10.00 sati

Kratki opis
U šarenim motivima s mozaika koji su smješteni u 
muzejskom lapidariju djeca pronalaze ideje za stvaranje 
slika na mozaičnim odljevima. Radionicu osmišljava i 
provodi Duje Ordulj, restaurator.

Uzrast
Od 10 do 16 godina

Trajanje
90 min

Naziv radionice  
Svjetiljka i krokodil
(Solin)

Vrijeme održavanja
4., 5., 7., 8. siječnja 2016.
u 10.00 sati

Kratki opis
Kroz izradu i bojanje odljevaka sa zanimljivim 
životinjskim i drugim motivima uči se o svjetiljkama 
i svjetlu u antičkoj Saloni. Radionicu osmišljavaju 
i provode Ivanka Vukšić, restauratorica i Emilia 
Toth, restauratorska vježbenica.
    

Napomena/ Zbog ograničenog broja polaznika radionica, 
obavezna je prethodna najava do 31. prosinca na telefone 
021/329-340 Arheološki muzej u Splitu ili 021/212-900 
Tusculum u Solinu. 

Uzrast
Od 6 do 16 godina

Trajanje
90 min

Arheološki muzej u Splitu - Tusculum

Adresa
Don Frane Bulića 91, Solin

Radno vrijeme
ponedjeljak/petak od 9.00-15.00 sati
subotom od 9.00-14.00 sati
nedjeljom i praznikom
zatvoreno



Adresa
Ulica slobode 2, Split

Radno vrijeme
ponedjeljak/petak 8.00-20.00 sati
subota 8.30-13.00 sati

Naziv radionice
Šarabara Paje Kanižaja

Vrijeme održavanja
28. prosinca. 2015.
u 11.00 sati

29. prosinca 2015.
u 17.00 sati

30. prosinca 2015.
u 11.00 sati

Uzrast Od 6 do 10 godina

Trajanje 45 minuta

Kratki opis
Vesela pričaonica i čitaonica 
priča i pjesama našeg Paje 
Kanižaja. Svi koji to žele 
mogu i sami čitati ili svoju
pjesmu pročitati i priču
ispričati, baš kako je i Pajo 
želio: Sad je na tebi da 
šarabaraš – sve što je 
stvoreno da još
jednom stvaraš! 

Naziv radionice
Izrada leporello slikovnice
magičnih bića svijeta 
Harryja Pottera

Vrijeme održavanja
7. siječnja 2016. u 17.00 sati

Uzrast Od 10 do 14 godina

Trajanje 60 minuta

Kratki opis
Svrha je radionice upoznati 
vas s čarobnim svijetom 
Harryja Pottera te potaknuti 
na kreativan rad. 
Čitanjem pojedinih ulomaka 
iz knjiga o Harryju Potteru 
potaknut će se vaša mašta 
te će se inicirati crtanje na 
temelju pročitanog. 
Crteži će se složiti u tzv. 
leporello slikovnicu te će biti 
izloženi u knjižnici. 

Naziv radionice
Francuska brbljaonica
KraVa TraVu PaSe, TeLe 
RePom MaŠe

Vrijeme održavanja
4. siječnja 2016
u 18.00 sati

Uzrast Od 6 do 8 godina

Trajanje 45 minuta

Kratki opis
Na ovoj ćemo se Brbljaonici 
s našom profesoricom
i voditeljicom Male škole 
francuskog jezika Luisom 
Quien dobro zabaviti slušajući 
francuski jezik kroz priču 
i pjesmu. Radionica je 
namijenjena djeci koja znaju  
govoriti francuski jezik, ali i 
onima koja ne znaju ništa, 
pa ni ono KraVa TraVu PaSe, 
TeLe RePom MaŠe.

Naziv radionice
Glazba koja spaja sve
generacije: koncert za 
cijelu obitelj polaznika Škole 
gitare na bazi sluha

Vrijeme održavanja
7. siječnja 2016. u 18.30 sati

Uzrast Svi uzrasti

Trajanje 60 minuta

Kratki opis
Polaznici Škole gitare na 
bazi sluha udruge 
Glazbene niti ljubavi 
pripremili su jednosatni 
koncert na kojemu se može 
čuti presjek bezvremenskih 
skladbi od 50-ih godina 20. 
stoljeća i prvih početaka rock 
and rolla, pa preko 60-ih,
70-ih, nezaboravnih 80-ih, 
sve do današnjih dana. 

Naziv radionice
Slike iz bajke

Vrijeme održavanja
5. siječnja 2016. u 18.00 sati
7. siječnja 2016. u 18.00 sati
8. siječnja 2016. u 18.00 sati

Uzrast
Od 6 do 10 godina

Trajanje 45 minuta

Kratki opis
Bajke, kao osobita književna 
vrsta, generacijama se čitaju 
djeci i vode ih u svijet mašte. 
Ovom prigodom u knjižnici 
organiziramo kreativne radi-
onice s temom bajki
i priča. Imat ćete  priliku uz 
voditeljicu Nedu Pavić, 
muzejsku pedagoginju i 
kiparicu, slikati razne motive 
iz bajki po svojem izboru.

Naziv radionice
Misli glavom

Vrijeme održavanja
28. prosinca 2015.
u 18.00 sati

30. prosinca 2015.
u 18.00 sati

8. siječnja 2016.
u 11.00 sati

Uzrast Od 13 do 16 godina

Trajanje 60 minuta

Kratki opis
Svrha radionice diplomirane 
pedagoginje Marine Meić 
usmjerena je na razvijanje 
kritičkog stava radeći na 
primjerima iz medija i 
literature kako bi mladi 
odgovorno, argumentirano 
i objektivno iznosili mišljenje
i sudjelovali u raspravama.

Napomena/ Radionice su besplatne, ali polaznici moraju biti 
članovi GKMM-a Split. Zbog ograničenog broja polaznika
radionica obvezna je najava na telefon 021/685-020.



Adresa
Dioklecijanova 7, Split

Radno vrijeme
ponedjeljak/petak
8.00-20.00 sati

Naziv radionice
Projekcije crtanih filmova
i pričaonica za djecu

Vrijeme održavanja
19. prosinca 2015. u 11.00 sati 
Maraton kratkih filmova

28. prosinca 2015. u 11.00 sati
7. siječnja 2016. u 17.00 sati
9. siječnja 2016. u 11.00 sati
Dobri dinosaur 

29. prosinca 2015. u 11.00 sati
8. siječnja 2016. u 11.00 sati
9. siječnja 2016. u 17.00 sati
Ups! Noa je otišao 

30. prosinca 2015. u 11.00 sati
7. siječnja 2016. u 11.00 sati
8. siječnja 2016. u 17.00 sati
Mali princ 

Uzrast 
Od 4 do 12 godina

Trajanje
od 110 min do 130 min 

Kratki opis
Pola sata prije projekcija crtanih filmova organizirano je 
čitanje priča koje tematikom upotpunjuju doživljaj filma 
te djeci daju smjernice po kojima će pratiti osnovnu 
poruku u filmu. Djeca će interaktivno sudjelovati u radionici 
na način da će zajedno sa čitateljem donijeti osnovnu 
misao te ispričati svoj doživljaj djela. 

Napomena/ točan raspored besplatnih pričaonica
na www.zlatnavrata.hr


