
 

Pedagoški program ob razstavi O živalih in ljudeh 

Igrivo raziskovanje s preglednim vodenjem po razstavi (OŠ) 

V prvem delu bomo z opazovanjem in raziskovanjem spoznali, katere živali so 

predstavljene na razstavi. Razstava iz Etnografskega muzeja v Zagrebu sicer obravnava 

nekatere ključne teme v povezavi z odnosom med živalmi in ljudmi: udomačitev živali, lov, 

mesno industrijo, živali v ljudski umetnosti, simboliko, odnos do kultnih živali ter 

vprašanje pomembnosti hišnih ljubljenčkov nekoč in danes. Po krajšem raziskovanju si 

bomo z učenci skupaj ogledali celotno razstavo in spregovorili o temah, ki jih obravnava. 

Izdelava naprstne lutke v obliki živali (OŠ/1, OŠ/2) 

Delavnica je razdeljena na dva dela. V prvem delu bomo z opazovanjem, raziskovanjem in 

pogovorom podrobno spoznali, katere živali so predstavljene na razstavi. V raziskovanje 

bomo vključili več čutil. V drugem delu delavnice si bodo učenci izbrali eno ali več živali, 

ki jih bodo nato izdelali kot naprstne lutke iz blaga. 

Živali pred prihodom človeka (OŠ/1, OŠ/2) 

Na delavnici, ki bo potekala v obliki kratke predstavitve, bodo otroci spoznali nekatere 

najzanimivejše živali, ki so naseljevale naš planet pred prihodom človeka, s poudarkom 

na dinozavrih. Po predstavitvi si bomo ogledali še razstavo in spoznali odnos človeka do 

živali.* 

*Delavnico se lahko nadgradi z izdelavo naprstnih lutk dinozavrov ali izdelavo odtisov 

dinozavra. 

Ta žival bo na mojem grbu (OŠ/2)* 

Delavnica je razdeljena na dva dela. V prvem delu bomo z opazovanjem, raziskovanjem in  

pogovorom podrobno spoznali, katere živali so predstavljene na razstavi. Ob tem bomo 

na Gradu Kromberk poiskali tudi nekaj plemiških grbov, ki krasijo naše prostore, in 

opazovali različne elemente na njih. V drugem delu delavnice si bodo učenci izbrali eno 

ali več živali in druge heraldične elemente ter spoznali njihov pomen. Nato jih bodo 

umestili na svoj družinski grb. 

Ezopove basni (OŠ/2)* 

Delavnica je razdeljena na dva dela. V prvem delu bomo z opazovanjem, raziskovanjem in  

pogovorom podrobno spoznali, katere živali so predstavljene na razstavi. Med 

razstavljenimi predmeti pa je tudi knjižica basni. Temu bo sledila delavnica, kjer bodo 

učenci v skupinah dobili eno Ezopovo basen, izdelali like, ki v njih nastopajo, ter basen s 

pomočjo senčne igre tudi uprizorili.  



 

 

 

Izdelava glinene piščali v obliki živali (OŠ/3, SŠ)* 

Po preglednem vodstvu po razstavi, kjer so predstavljene tudi glinene piščalke z živalsko 

tematiko, bo sledila delavnica, na kateri bodo učenci pod strokovnim mentorstvom 

izdelali čisto pravo glineno piščal. Po koncu delavnice bomo v muzeju piščali tudi žgali in 

jih kasneje dostavili učencem/dijakom na šolo. Po želji jih lahko nato doma še okrasijo oz. 

pobarvajo. 

Simbolika živali v umetnosti (OŠ/3, SŠ)* 

Po preglednem vodstvu po razstavi, na kateri so predstavljeni tudi ljudska umetnost, 

kultne živali ter dve likovni deli z motivom živali, bo sledila krajša predstavitev, na kateri 

bodo učenci spoznali nekatere najpomembnejše primere iz simbolike živali v umetnosti.  

 

INFORMACIJE IN REZERVACIJE: 

Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica 
Služba za stike z javnostjo in organizacijo muzejskih prireditev 
Grajska cesta 1 
5000 Nova Gorica 

Kontakt 

David Kožuh, višji kustos pedagog 
Tel: (05) 33 59 826 
GSM: 051 345 301 
E-pošta: david.kozuh@goriskimuzej.si  
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