
MENI
pedagoških programov

za osnovnošolce

Za informacije in rezervacijo termina vaše 
strokovne ekskurzije se predhodno naročite:

TIC Polzela, Grajski trg 1, 3313 Polzela
+386(0)3 703 32 28

tic@polzela.si

Delovni čas:
ponedeljek-petek:

8.00 – 18.00
sobota:

8.00 – 13.00



ŠOLSKI DAN NA GRADU 
KOMENDA POLZELA

Učenci prve triade:

• Učenci si bodo ogledali 
sobane gradu Komenda, 
• Opazovali prepletanje 

starega z novim časom,
• Ogledali si bodo sobico Neže 

Maurer, opremljeno z njenimi 
osebnimi predmeti,

• Prisluhnili bodo njenim pesmicam ter uživali pri 
branju, spoznavanju in igranju.

ŠOLSKI DAN NA GRADU 
KOMENDA POLZELA

Učenci druge triade:

• Učenci si bodo ogledali 
sobane gradu Komenda,
• Opazovali prepletanje starega 

z novim časom,
• Ogledali si bodo razstavo 

eksponatov Suverenega malteškega 
viteškega reda,

• Ogledali si bodo sobico Neže Maurer, opremljeno 
z njenimi osebnimi predmeti,
• Prebrali bodo nekaj njenih del, ugotavljali 
pomene besed in sporočil.

ŠOLSKI DAN NA GRADU 
KOMENDA POLZELA

Učenci tretje triade:

• Učenci si bodo ogledali 
sobane gradu Komenda,
• Opazovali prepletanje starega 

z novim časom,
• Ogledali si bodo razstavo 

eksponatov Suverenega malteškega 
viteškega reda,

• Ogledali si bodo sobico Neže Maurer, opremljeno 
z njenimi osebnimi predmeti,
• Obnovili bodo znanje o življenju in delih Franceta 
Prešerna, prebrali nekaj pesmi ter zapeli slovensko 
Zdravljico.

KJER SO STARA KMEČKA 
ORODJA DOMA

Program, prilagojen
starostnim skupinam:

• Učenci si bodo ogledali 
kmečki kozolec s staro hišo, kjer 

še vedno počivajo orodja naših 
babic in dedkov,

• Skupaj bodo ugotavljali ter utrjevali 
znanja starih delovnih in kmečkih orodij 

ter primerjali stara orodja z novimi.

Cena ekskurzije:
1 evro za učenca.

Presenečenje:
Vsaka ekskurzija bo bolj zanimiva,

saj bodo otroci ob ogledih iskali spominček 
presenečenja in kdor ga bo našel,

ga bo lahko obdržal.

Dodatna ponudba:
Otroci bodo lahko reševali delovni zvezek

ali narisali razglednico z motivom ekskurzije
ter jo poslali na domači naslov.

(Doplačilo)


