
ИСТОРИЈСКИ
МУЗЕЈ СРБИЈЕ
Програм радионица



Садржај:

Средњовековни законодавац

Одело кнеза Милоша

Потрага за благом - ,,Ја, Оља“

Одело (не) чини човека

Портрети Историјског музеја Србије

Празничне радионице:
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Празници нам стижу!

Ускрс у музеју

Медиалиста
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6-10 година

до 15

Историјски музеј Србије
(галерија)

60 минута

Средњовековни законодавац



Материјал:

Опис радионице:

Закорачимо у давни средњи век и ставимо се у улогу законодавца
попут цара Душана Силног! На нашој радионици правићемо

средњевековне повеље и доносићемо законе који се тичу
другарства, породице, очувања околине. Научићемо шта је

иницијал, заставица и минијатура на веома креативан начин.
Напиши и ти своју повељу са нама!

 

Хамер, печати, оловке,
фломастери, бојице,

лепак, конац.
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6-10 година

до 15

Конак кнеза Милоша

90 минута

Одело кнеза Милоша
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Опис радионице:

Материјал:

Како се облачио кнез Милош? Који су се делови одеће носили у
19. веку и од ког материјала су прављени? Шта је то долама, а шта

Фес? Одговоре на ова питања сазнајте са нама у Конаку кнеза
Милоша. Посматрајући портрете и одећу у Конаку сазнаћемо

нешто више о томе од ког материјала и на који начин су
одређени делови одеће прављени, чему су служили и у којим

приликама су се носили, а касније ћемо скројити одело за кнеза
Милоша! 

Колаж папир, лист блока А4, бојице, фломастери,
оловке, конац, дугмићи, лепак, маказе.
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6-10 година

до 15

Историјски музеј Србије
(галерија)

60 минута

Потрага за благом - ,,Ја, Оља“



Материјал:

Опис радионице:

Замислите да се пред вама појави чувена сликарка Оља
Ивањицки лично! У Историјском музеју је то и могуће. Децу

дочекује сликарка Оља и води их у потрагу за својим изгубљеним
благом. Решавајући многе загонетке и забавне питалице,

учесници радионице се упознају музејoм и музејским предметима.
Корак по корак, проналазе Ољино давно изгубљено благо!

 

Папири са текстовима на којима
се налазе загонетке и папири са

одговорима, кутија са благом.
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6 - 10 година

до 15

Историјски музеј Србије
(галерија)

90 минута

Одело (не) чини човека



Материјал:

Опис радионице:

Одштампани претходно
припремљени обриси одеће и

фигура на папиру, оловке, дрвене
боје, фломастери, маказе, гумице за

брисање.

Често имамо прилику да чујемо
изреку: Одело не чини човека. Некада

то није био случај. Како је било у
давном деветнаестом веку научићемо
кроз креативну и забавну радионицу у
Историјском музеју Србије. У томе ће
нам помоћи бројни портрети који се

крију у музеју. Дођите да заједно
учимо, разговарамо, цртамо и бојимо!
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11-15 година

до 15

Историјски музеј Србије
(галерија)

90 минута

Портрети Историјског музеја
Србије
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Материјал:

Опис радионице:

Како је свет изгледао пре селфија?
Чему служе портрети? Које све

личности можемо да сретнемо у
Историјском музеју Србије? Како су
оне приказане и зашто баш тако?
Дођите у музеј да заједно сазнамо
одговоре на ова питања и сами

нацртамо неку од ових личности!

Листови формата А4, водене боје,
темпере, четкице за водене боје и

темпере, воштане боје, оловке,
дрвене боје, фломастери, маказе,

гумице за брисање.
 

12



12+

до 15

Историјски музеј Србије
(галерија)

125 минута

Медиалиста



Опис радионице:

Радионица је намењена како старијим основцима, тако и
средњошколцима. Упознаћемо се са ликом и делом чувених

сликара групе Медиала најпре разговором о њиховом сликарству,
времену у ком су стварали, о ономе шта их је инспирисало, о
симболици боја и снова. Затим, прелазимо на креативни део

радионице у ком, попут правих сликара, стварамо слике
најразличитијих боја и форми које говоре о нашим емоцијама,

жељама и тежњама.

Сликарска платна мањих и
средњих димензија, палете,

четкице, темпере, водене боје.
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Материјал:



6-10 година

до 15

Историјски музеј Србије
(галерија)

90 минута

Ускрс у музеју



Материјал:

Опис радионице:

Ускршњи празници су пред нама и очекује нас много
шарениша наредних дана! Да ли сте се питали зашто за
Ускрс фарбамо јаја? Зашто прослављамо тај празник? И

како су Ускрс прослављали наши преци? Дођите у
Историјски музеј Србије да то заједно сазнамо!

Јаја, фломастери, бојице, налепнице,
циркони, шљокице, рафија, украсне

траке, маказе, лепак.

16



6-10 година

до 15

Историјски музеј Србије
(галерија)

90 минута

Празници нам стижу!



Материјал:

Опис радионице:

Како су се новогодишњи и божићни празници честитали пре
појаве паметних телефона и стикера? Како су изгледале

празничне разгледнице и који су мотиви били популарни? На
овој радионици упознаћемо се са честиткама из збирке

Историјског музеја Србије и како су се мотиви током различитих
периода мењали. Дођите да заједно креирамо честитке и

научимо како да их пошаљемо својим пријатељима!

Колаж папир, хамер - 9x15 цм,
бојице, фломастери, оловке, лепак,

маказе.
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Конак кнеза Милоша:
Зимско: уторак – недеља 10-16 часова
Летње: уторак – недеља 10-17 часова

Минималан број за пријављивање групе за радионице је 10, а
максималан 15. Радионице трају између 90 и 120 минута.

 
Минималан број за пријављивање групе за вођење је 10, а

максималан 25. Стручно вођење траје до сат времена. 
 

Препорука је да најављена група стигне у музеј 15 минута пре
договореног термина. У случају кашњења дуже од 15 минута,
кустос није у обавези да сачека групу, тако да Вас молимо да

дођете у договорено време.
 

За више информација пишите нам на мејл:
radionice.ims@gmail.com

 

Радујемо се Вашој посети!

Историјски музеј Србије
(изложбени простор):

уторак – недеља  12-20 часова

Радно време:

Цене улазница:
Стручно вођење: 150, 00 динара

Радионица: 400, 00 динара


