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Múzeum oravskej dediny 
Zuberec - Brestová 

 „ZAHRAJME SA AKO KEDYSI” 

Program je rozdelený na 3 základné časti: 
I. získanie poznatkov 
II.  tvorivá činnosť 

III.  hra 

Pre lepšiu komunikáciu sú deti podelené do skupiniek okolo 20 osôb. 
Program prebieha na 10 - 12 stanovištiach s rôznymi aktivitami,  

do ktorých sa môžete zapojiť.   
Na každú aktivitu treba plánovať aspoň 20 minút.  

Aktivity si môžete naplánovať voľne, podľa Vašich možností a záujmov detí.  
Znamená to, že v múzeu môžete v rámci programu zmysluplne stráviť  

dve - tri hodiny alebo aj pol dňa. 

I. 
SPÔSOB VYUČOVANIA V MINULOSTI   
• animátor v dobovom odeve ďeťom predstaví školské vyučovanie v minulosti – zariadenie 
školskej triedy, vyučovacie pomôcky, písacie potreby žiakov, vyučovacie predmety, spôsob 
vyučovania  

SPÔSOB BÝVANIA V MINULOSTI  
• animátor v dobovom odeve predstaví deťom využitie priestorov domu, spôsob varenia a kúrenia, 
predmety každodennej potreby, každodenný život rodiny s dôrazom na deti  
DOMÁCA VÝROBA PLÁTNA A SÚKNA  
• animátor v dobovom odeve deťom vysvetlí tradičný spôsob domáceho spracovania ľanu a vlny, 
predvedie použitie nástrojov a tkanie na tkáčskom stave 

PRÍRODA V TANAPe 
• lektor (odborný pracovník správy TANAPu) deťom vysvetlí čo pre ľudí znamenala príroda ako 
vonkajšie prostredie dediny; oboznámi ich s flórou Západných Tatier i so zaujímavosťami pri 
starostlivosti o les a s procesom ochrany prírody  

KVÍZ 
Odpovede na otázky v kvíze deti nájdu pri prehliadke domov na Hornooravskej ulici v múzeu.  

II. 
ŠPECIALIZOVANÁ REMESELNÁ VÝROBA  
Remeselníci deťom vysvetlia a predvedú postup výroby, ktorý si deti potom môžu vyskúšať  
• hrnčiarstvo  
• drotárstvo  
• rezbárstvo  
• tkanie  
• výroba sviečok z včelieho plástu  
• maľba na skle 
príležitostne iné remeslá 

III. 
TRADI ČNÉ HRY DETÍ A MLÁDEŽE V MINULOSTI  
na vyhradenom priestranstve budú mať deti možnosť zahrať sa samostatne i s pomocou animátora 
hry s využitím najjednoduchších pomôcok. 

Vstupné pre deti je 1,50 € - možnosť použiť kultúrne poukazy. 
Materiál na tvorivé dielne vo výške (cca 0,50 – 1 € na aktivitu: hlina, včelí plást, sklomaľba a pod.) nie 
je zahrnutý vo vstupnom. 

Kvôli efektívnejšej koordinácii programu je dôležité dohodnúť si čas Vašej návštevy vopred. 


