
Poletna mala šola arhitekture za otroke pomeni 
odkrivanje arhitekture v vsej njeni raznolikos�. Otroci 
bodo proučevali arhitekturo z vsemi ču�li, raziskovali 

svetlobo, odtenke barv, materiale in oblike. Risali, 
gradili in  sestavljali ter razvijali tako prostorsko in 
fizikalno ter tudi družbeno razumevanje našega 

okolja. Spoznavali bodo pomen stavbne dediščine in 
dialog arhitekture z naravo. Otroci bodo ustvarjali z 

različnimi materiali in pripomočki, razvijali domišljijo 
in samostojnost, hkra� pa se učili skupinskega dela, 

saj se bodo zahtevnejših nalog lotevali skupaj.

Poletna mala šola arhitekture : izziv za mlade 
nadobudneže (6 – 12 let), z veliko mero radovednos� 

in željo po raziskovanju.

Makete, načr� in fotografije, ki jih hranimo v muzeju 
bodo izhodišče za naše arhitekturno raziskovanje. 

Arhitekturo bomo spoznavali tudi v živo, z opazovanjem
stavb na mestu samem, pluli z ladjo po reki Ljubljanici in
prisluhnili zgodbam o mostovih in oprezali za Povodnim
možem. Vse to in še mnogo več bodo otroci na zabaven
način odkrivali v Poletni Mali šoli arhitekture, ki se bo

odvijala v prostorih Muzeja za arhitekturo in oblikovanje,
na renesančnem gradu Fužine in delno v središču mesta.

Termin: 22. avgust - 26. avgust 2022

Od ponedeljka do petka . Prehrana je vključena v ceno 
(kosilo) in tudi ves ustvarjalni material, 
vstopnine.

Starost otrok: Primerno za otroke od 6. do 12. leta

Cena: 130,00 evrov za ves teden skupaj s prehrano, 
materialom za izdelavo, vstopninami

Ugodnos�: Drugi otrok iz iste družine dobi 10% popust.
Vsi udeleženci Poletne male šole arhitekture imajo v 
novem šolskem letu 50% popust pri vseh nedeljskih 
ustvarjalnicah Muzeja za arhitekturo in oblikovanje.

Ekipa oddelka za izobraževanja MAO: kustosinja 
pedagoginja, s študentkami in študen� arhitekture, 
oblikovanja, umetnostne zgodovine, antropologije...

Mediji o nas: 
h�p://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-slovenska-kronka/174423107 

h�p://4d.rtvslo.si/arhiv/infodrom/174401568 
h�p://radioprvi.rtvslo.si/2016/08/radio-hudo-35/

h�ps://radioprvi.rtvslo.si/2017/08/kulturomat-92/

Več informacij in prijave zbiramo:
izobrazevanje@mao.si

Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Rusjanov trg 7, 1000 Ljubljana

P +386 (01) 5484-280
www.mao.si

Muzej za arhitekturo in oblikovanje
Grad Fužine

POLETNA MALA 
ŠOLA ARHITEKTURE

22. - 26.8.2022
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Grajski park v senci stoletnih dreves bo kot nalašč za 
številne igre in piknik. Veliko razgibavanja 
možgančkov in telesa.

PLEČNIKOVO LETO
Vstopamo v Plečnikovo leto! Praznujemo 150-letnico 
rojstva arhitekta, katerega dela so bila avgusta 2021 
uvrščena na Unescov seznam svetovne kulturne in 
naravne dediščine kot izjemen primer urejanja javnih 
prostorov po meri človeka.
Delavnice: Ali poznaš UNESCO in konvencijo o 
svetovni kulturni in naravni dediščini? 
Makalonca, 
Plečnik Prešernu, 
Stebri
Vodeni ogled Plečnikove Ljubljane

HIŠE NA VODI - NEKOČ, DANES, JUTRI
Oblike bivališč na vodi so lahko različne in so se skozi 
zgodovino spreminjale. Stopili bomo v svet 
koliščarjev, ki so bili naseljeni na jezeru, ki je 
prekrivalo današnje Ljubljansko barje v času bakrene 
in bronaste dobe (4600 do 1500 p.n.št.). V jezerskem 
dnu so na lesenih nosilcih - pilo�h stale hiše, 
povezane z mostovi. Danes so kolišča del svetovne 
kulturne dediščine. Na Unescovem seznamu 
kulturne dediščine so tudi Benetke (453 n.št), ki prav 
tako stojijo na pilo�h, kjer hiše že stoletja botrujejo 
ostrim vplivom morske vode. Lesene pilote, danes 
nadomeščajo z drugimi materiali. Pobliže si bomo 
ogledali še možnost gradnje plavajočega bivališča, ki 
je v stalnem privezu (spoznali bomo primere na 
Nizozemskem)… in izdelali svoj model hiše na vodi.

VOLNA + VODA + MILO = 
FILC
Osnovni material, s katerim 
se bodo seznanili 
udeleženci, je klobučevina 
(filc), material tradicional-
nih obr�. 
Spoznali bodo tehniko 
polstenja volne in se 
poigrali z novimi možnost-
mi uporabe materialov ter 
ustvarjali sodobne 
unikatne izdelke.

27. BIENALE OBLIKOVANJA – SUPERVERNAKULARNO
Kako lahko tradicionalne kulture in modros� 
pripomorejo k oblikovanju enakopravnejše 
prihodnos�? Kaj sploh sta vernakularna in 
avtohtona arhitektura? Bienale oblikovanja je eden 
najstarejših tovrstnih dogodkov v Evropi, letos pa bo v 
ospredje postavil vernakularno in avtohtono arhitek-
turo ter oblikovalske tradicije z vsega sveta, na podla-
gi katerih ustvarja vizijo prožnejše in odzivnejše 
prihodnos�. V času velikih sprememb in prilagoditev 
se obračamo k raziskovanju 
tradicionalnih kultur in modros�, ki so v moderni 
industrijski dobi večinoma ostale prezrte.
Dealvnice: Les ni samo lep
            Volna + voda + milo = filc
            Zrno na zrno – pogača
            Plečnik in jaz
            Lebdeča streha

STAVBNA DEDIŠČINA SVETA
Skupaj bomo potovali v času in prostoru ter se 
seznanili s stavbno dediščino sveta. Otroci se bodo 
lotevali najrazličnejših konstrukcij (gradnja piramide, 
stolpa ali mostu), gradili bodo mesto prihodnos� in 
spoznavali osnove urbanizma, različne �pe  
stanovanjskih hiš. Kako se arhitektura prilagaja 
okolju in naravnim danos�m.  Potovali bomo po 
kon�nen�h in spoznavali ne le materiale: sneg in led 
kod gradbeni material za iglu na skrajnem severu; 
zemlja gradnja iz na soncu sušene opeke Afriški vasi, 
uporaba lesa (Evropa, Indonezija…),… jeklo in steklo 
(nebo�čnik…) temveč tudi različna zgodovinska 
obdobja in sloge, ter odkrivali različne kulture.ilu
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