
                       Východočeská galerie
                       Dům U Jonáše

10 - 14 hodin
Výtvarná dílna - Tvoření vánočních ozdob.

13 - 15 hodin

Le-po-re-lo. Zní vám to jako krkolam? Není divu. 
Možná si dokonce říkáte, že to je nějaké staré 
zaklínadlo. To bude ono! Přijďte s námi do galerie 
kouzlit a čarovat: stačí jedno slůvko, mrknutí oka, pár 
tahů pastelkami a několik kouzelných pohybů rukama 
a z papíru je knížka, vaše krásné leporelo!
Výtvarná dílna pro děti 5 - 9, kapacita 12 - 13 dětí.

                            Východočeské muzeum
                            Zámek

10 - 16 hodin
Výtvarná dílna v expozici hraček - vánoční tvoření z 
papíru.

10, 11, 12, 13, 14 a 15 hodin

Cesta do Betléma. Zveme malé i velké poutníky na 
cestu do Betléma. Na pouť se vydáme se společně z 
expozice hraček. Na cestě zámkem k Betlému nás 
čekají překvapení a úkoly. Úspěšní poutníci si 
vyslouží volný vstup do výstavy “Od hliněné 
destičky k tabletu”. 
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9 - 15 hodin soutěžní stanoviště po knihovně
Čechy, Anglie, Itálie, Norsko a Vietnam
 Na stanovištích se dozvíte, jaké poklady nosí skřítek 
Julenissen, zahrajete si vánoční pexeso, seznámíte se 
s čarodějnicí, která nosí dárky italským dětem, 
prožijete vietnamský Nový rok a přivoníte ke koření 
českých vánočních perníčků. Váš čas příjemně 
uplyne při poslechu vánočních koled. Při závěrečném 
společném zpívání zažijeme chvilku rozjímání před 
příchodem Ježíška.

Den pro dětskou knihu
“Vánoce letem světem”

Krajská knihovna v Pardubicích



                       Krajská knihovna 
                     v Pardubicích

9 - 14.30 hodin dětské oddělení
Výtvarná aktivita - vánoční baňky na stromeček.

9.30 - 10 hodin univerzální sál 
“Vánoční koledy pro potěšení” - vystoupení žáků 
ZUŠ Pardubice - Polabiny

10 - 12 hodin univerzální sál
Prodej vánočních knížek za zvýhodněné ceny

10 - 11.30 hodin sklepení knihovny
Harry Potter v Bradavické škole čar a kouzel. 
Zážitková fantasy dílna nadšenců z projektu Živé 
knihy.
Pro děti 6 - 12 let, kapacita 30 dětí.

 

                             Galerie města Pardubic
                             Příhrádek
9 - 17.30 hodin 
Vlastníma rukama! - průběžná výtvarná dílna pro 
nejmenší. Tvoření vánočních ozdob z papíru, 
korálků a dalších materiálů (stromečky, koule), 
razítkované sněhové obrázky.

15.30 - 17.30 hodin
Otevřený ateliér se sněhovými vločkami - tvůrčí 
dílna pro děti od 10 let i dospělé.
Vyzkoušejte techniku quillingu pod vedením 
zkušené lektorky a vytvořte si vánoční ozdoby z 
papírových filigránů (sněhové vločky, andělé, 
betlémské hvězdy).

13.30 - 14.30 hodin sklepení knihovny
”O oříšku, co chtěl být v cukroví” - literárně-
dramatická dílna o snech, touhách a přáních, která se 
nakonec splní. 
Produkce  ZUŠ Pardubice - Polabiny.
Pro děti 6 - 12 let, kapacita 20 dětí.

15 - 16 hodin sklepení knihovny
Jak se slaví Vánoce v Africe? Africké pohádky a 
rytmy vám představí muzikoterapeutka Markéta 
Havlová.
Pro děti 5 - 15 let, kapacita 30 dětí.

16 - 17 hodin univerzální sál
“Společné zpívání s folkovou skupinou Pouta” - 
koledy a písně pro děti a dospělé

 


