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Nedeljski otroški  
program, vsako  
nedeljo ob 11.00

Nedelce

Nedelce so nedeljski dopoldnevi 
na Vodnikovi domačiji, ko lahko 
čas teče malo bolj počasi in ga 
preživljamo v družbi dobrih knjig. 
Najboljše vsebine na najrazličnejše 
načine postavljamo na oder, da bi 
ob njih razmišljali, se zabavali, se o 
njih pogovarjali in nekatere potem 
še dolgo nosili v mislih.

Naše nedeljske otroške knjige 
lahko odnesete tudi s sabo 
domov. Na prodajni knjižni 
polici predstavljamo predloge za 
dopolnitev domače knjižnice.



Vsebina, besedila: Špela Frlic
Ilustracije: Matija Medved
Oblikovanje: Liana Saje Wang 
in Maša P. Žmitek

Galerija Vodnikove domačije Šiška
Pravljični studio je za samostojno 
raziskovanje odprt:

Torek—petek: 15.00—19.00
Sobota: 10.00—14.00
Nedelja: 10.00—14.00

Odkar znamo ljudje govoriti, 
si pripovedujemo zgodbe. 
V dolgih stoletjih se je preko ustnega 
in pisnega ustvarjanja številnih 
pripovedovalcev izoblikovala skoraj 
nepregledna zakladnica pravljic, 
ki ubesedujejo vznemirljiva potovanja 
pravljičnih junakov v druge svetove, 
njihova srečevanja s pravljičnimi bitji 
in upanje v srečne konce za vse, 
ki imajo dobro srce.

Pravljični studio s pomočjo zemljevidov 
in pravljičnih pripomočkov vabi 
k raziskovanju sveta pravljic ter 
k samostojnemu izmišljevanju 
in pripovedovanju zgodb.

Pravljični
studio
1. 2.
—
1. 3.
2020



Bajeslovna bitja Slovenije 
Obiskovalci skozi zgodbe in ilustracije 
spoznate izbrana slovenska bajeslovna 
bitja. Na interaktivni mizi s podobo 
pokrajine jih lahko umestite v njihovo 
naravno okolje.

Pravljice so iz besed
Obiskovalci ste povabljeni, da s pomočjo 
besednih značilnosti pravljice (značilni 
začetki in konci, značilne besedne zveze, 
razpotja in smerokazi itd.) na magnetni 
tabli ubesedite novo pustolovščino junaka. 
 
Pot junaka
To je igra junak, ne jezi se za pustolovske 
igralce. Obiskovalci junaka iz pravljice 
s pomočjo meta kocke pošljete na pot 
preizkušenj, srečevanj in težkih nalog. 
Igra sledi strukturi junaških zgodb, 
kot jo je razčlenil Joseph Campbell.

Pravljični studio
Pripovedovalsko prizorišče vabi k 
izmišljevanju in pripovedovanju zgodb. 
Pri tem so obiskovalcem na voljo različni 
pripomočki: pravljična ozadja, pravljični 
predmeti, pravljična pokrivala, zvočni 
učinki in pripovedovalske kocke.

Green screen
Bi radi odpotovali v pravljične svetove? 
S pomočjo zelenega ozadja in mobilne 
aplikacije se lahko sami prestavite v pravljico. 

Internetna poslušalnica 
pripovedovanj otrok
V okviru Pravljičnega studia bo nastajala 
tudi internetna zbirka zvočnih posnetkov 
pripovedovanj otrok. Vabljeni ste, da 
posnamete svojo zgodbo ter prisluhnete 
pripovedovanjem drugih.

— Sobota, 1. februar ob 11.00 | 5+
Otvoritev studia in delavnica risanja 
pravljičnih zemljevidov

Pod mentorstvom ilustratorke Eve Mlinar 
bomo odpotovali v pravljično deželo in 
narisali zemljevid poti.

Brezplačno. 
Obvezna prijava do zapolnitve mest na 
spela.frlic@divjamisel.org.

— 17., 18. in 19. februar, 9.00–12.00 | 6+
Počitniška pripovedovalska delavnica

Izmišljevanje in pripovedovanje zgodb 
je lahko razburljiva počitniška dejavnost, 
sploh če imaš zanjo dovolj časa. Na 
tridnevni delavnici bomo do kolen 
zakoračili v morje pravljic. Opremili se 
bomo s pravljičnimi pripomočki in 
besedami – hokus pokus! Tišina bo 
eksplodirala in nastale bodo zgodbe. 
Delavnico vodita pripovedovalka Špela 
Frlic in pedagoginja Zala Č. Gruden. 

Cena tridnevne delavnice: 20 EUR. 
Prijave do zapolnitve mest na 
spela.frlic@divjamisel.org.

— Nedelja, 1. marec ob 11.00 | 5+
Otroci pripovedujejo

Kakšne pravljice rastejo v glavah 
prvošolcev? Dogajanje v Pravljičnem studiu 
zaključujemo s pripovedovalskim 
nastopom učencev OŠ Koseze.

Brezplačno.

Pripovedovalska 
igralnica za otroke

Spremljevalni 
dogodki 
Pravljičnega studia



— 12. 1. ob 11.00 | 2+
Pika, slika, pravljica: Rokavička
 
Dedek je sredi hude zime v gozdu izgubil 
rokavičko. Vanjo so se pred mrazom skrili 
miška, žabica, zajček, lisica, volk, merjasec 
in medved. Ta prijazna ukrajinska zimska 
pravljica je primerna tudi za najmlajše, 
ki se šele spoznavajo s svetom zgodb.
 
Ilustracije: Hana Stupica, pripoved: 
Katja Preša, glasba in vokal: Ana Kravanja, 
animacija ilustracij: Andreja Goetz. 

Vstopnica: 5 EUR 
V sodelovanju z založbo Mladinska knjiga.

— 19. 1. ob 11.00 | 5+
Nepridipav, koncert za otroke in črke

Nepridiprav, ne človek ne žival, se neke 
noči pritihotapi v mesto in ljudem, živalim 
in rečem pomeša črke v imenih. Pisana 
druščina bo svet črk, besed in njihovih 
pomenov na odru gradila z besedami, 
melodijami, zvočnimi domislicami, 
posnetki in animacijo v živo.
 
Besedila: Špela Frlic in Andrej Fon, 
pripoved: Špela Frlic, glasba in vokal: 
Andrej Fon in Tea Vidmar, likovna 
zasnova animacije: Andreja Goetz, 
animacija: Elena Volpi k. g.

V okviru 12. ljubljanskega festivala 
kulturno-umetnostne vzgoje Bobri. 
Predstava je nastala s finančno podporo 
Ministrstva za kulturo. 

— 26. 1. ob 11.00 | 4+
Mali vampir in juha iz kakca

Serija stripov Mali vampir francoskega 
avtorja Joanna Sfarja pripoveduje 
o nagajivem vampirčku, ki se v stari hiši, 
polni odraslih pošasti in duhov, strašno 
dolgočasi, dokler se ne spoprijatelji 
s čisto navadnim fantkom Michelom. 
Prijatelja se vsako noč igrata v vampirčkovi 
domači graščini in v grozljivi družbi 
zganjata norčije. 

Risar stripov Izar Lunaček bo ob projekciji 
stripa interpretiral epizodo z gnusno 
slastnim naslovom Juha iz kakca.

V okviru 12. ljubljanskega festivala 
kulturno-umetnostne vzgoje Bobri.

Januar
Nedelce

I lustraci ja: Hana Stupica

Dogodke začenjamo točno 
ob 11.00, po začetku pa ne 
spuščamo več v dvorano. 

Razen izjem so dogodki brezplačni. 
Veseli bomo, če boste kvalitetni 
program, dostopen vsem, podprli 
s prostovoljnimi prispevki.



— 2. 2. ob 11.00 | 4+
Zgodbe pametne lisice o vesolju

Ko se očka lisjak in mala lisička skupaj 
zazreta v nočno nebo, se v mali lisičji glavi 
porodi kup vprašanj o vesolju. Očka lisjak 
zna odlično odgovoriti nanja. Slikanica 
madžarskega ilustratorja Róberta 
Farkasa, ki je lani izšla pri založbi Miš, 
je kot nalašč za prvi pogovor o vesolju. 
Tja bomo pokukali skupaj z avtorjem, 
ki pride na obisk, in njegovimi ilustracijami.
Dogodku sledi delavnica 3D-tiskanja 
vesoljskih čudes, ki jo pripravlja RogLab.

V sodelovanju z Balassijevim inštitutom. 
V okviru 12. ljubljanskega festivala 
kulturno-umetnostne vzgoje Bobri.

— 9. 2. ob 11.00 | 5+
In sta šla na pot

Vsaka pravljica je potovanje. Njeni junaki 
ali junakinje se včasih vrnejo na izhodišče, 
včasih pa pristanejo čisto nekje drugje, 
kjer je pač življenje zanje boljše in lepše. 
Včasih sledijo želji, včasih pa pač svojemu 
nosu. Kam jih bo zaneslo v pravljicah, 
ki nam jih bo pripovedovala 
pripovedovalka Ana Duša?

Vstopnica: 5 EUR
Spremljevalni program Pravljičnega studia.

— 16. 2. ob 11.00 | 4+
Ljubo doma: zgodbe o bivališčih, 
pohištvu in gospodinjskih aparatih 

Kam so si dame hodile pudrat nos, 
ko še ni bilo stranišča na izplakovanje? 
In kako so šolarji nekdaj pisali svoje 
domače naloge, ko še ni bilo zvezkov, 
svinčnikov in radirk? Vse to bomo 
izvedeli v zgodbah Maše Ogrizek 
ob ad hoc risarskih stvaritvah 
ilustratorke Tanje Komadina.

Brezplačno.
V sodelovanju z Založništvom tržaškega tiska.

— 23. 2. ob 11.00 | 5+
Družinski album bajeslovnih bitij

Ljudje so nekoč, ko so živeli v res tesni 
povezanosti z naravo, verjeli, da je 
naseljena z velikani in ajdi, vilami, žalik 
ženami, krivopetnicami, povodnimi 
možmi, divjimi možmi in ženami, palčki 
in škrati, čateži ter drugimi prikaznimi. 

Z Ireno Cerar, pripovedovalko in avtorico 
serije priljubljenih družinskih izletniških 
vodnikov Pravljične poti Slovenije, se bomo 
sprehodili po družinskem albumu 
bajeslovnih bitij narave ter mimogrede 
spoznali tudi nekaj krajev, kjer naj bi živela in 
kamor se lahko vedno odpravimo na potep.

Vstopnica: 5 EUR
Spremljevalni program Pravljičnega studia. 

I lustraci ja: Róbert Farkas

Februar
Nedelce



NDP
Poštnina plačana
pri pošti 1107 Ljubljana

Vodnikova domačija Šiška
Vodnikova cesta 65
1000 Ljubljana
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Vodnikova domačija Šiška
Hiša branja, pisanja in pripovedovanja
Vodnikova cesta 65 
1000 Ljubljana

Odprto:
Torek—petek: 10.00—18.00
sobota in nedelja: 10.00—14.00
ter ob napovedanih dogodkih.

Informacije:
e spela.frlic@divjamisel.org
m 059 037 510
fb Vodnikova domačija Šiška
w vodnikovadomacija.si

Zasnova in vodenje 
otroškega programa 
Špela Frlic

Produkcija  
Divja misel, zanjo Tina Popovič

Soprodukcija otroškega 
programa Nedelce: 
12. festival kulturno-
umetnostne vzgoje Bobri, 
Balassijev inštitut, 
Založništvo tržaškega tiska

Internetna poslušalnica 
Pravljičnega studia nastaja 
s finančno podporo 
FEST — Federation of 
European Storytelling.

Delovanje Vodnikove  
domačije omogoča  
MOL — Oddelek za kulturo.


