
DELAVNICA IZDELAVA KOLIŠČARSKEGA VOZA

• Otroci izdelajo miniaturo voza, kot so 
ga uporabljali koliščarji. Del voza (kolo 
z osjo) je leta 2002 odkril dr. Anton Ve-
lušček. Izvirnik je na ogled v Mestnem 
muzeju v Ljubljani. 

• Izdelani voz otroci odnesejo domov. 
• Delavnica je primerna za učence druge 

in tretje triade (vsebina se prilagodi sta-
rostni skupini). 

• Delavnico izvajamo za najmanj 10 oseb. 
• Delavnica traja 45 minut.
• Cena: 6 EUR na učenca

30 LET

V Društvu Fran Govekar Ig se zavedamo pomembnosti območja, na ka-
terem delujemo. Ljubljansko barje je eno najpomembnejših slovenskih 
arheoloških območij. Hkrati je pomemben del človeške zgodovine, saj 
so na njegovi površini odkrili več kot 40 prazgodovinskih koliščarskih na-
selbin. Od prvih raziskovanj leta 1875 do danes je bilo odkritih že veliko 
skrivnosti iz življenja preteklih prebivalcev Barja – vključno z najstarejšim 
najdenim lesenim kolesom na svetu! 

Zaradi te izjemnosti so bila leta 2011 ižanska kolišča 
uvrščena na prestižni seznam svetovne kulturne dediš-
čine pri Unescu. 

SI ŽELITE SPOZNATI KOLIŠČARJE  
IN NJIHOV ČAS? 

RAZSTAVA KOLIŠČARJI  
Z VELIKEGA JEZERA  
IN DELAVNICE 

30 LET

OBIŠČITE 
NAS!

VSTOPITE V DEŽELO KOLIŠČARJEV!  
POSKRBELI BOMO ZA NEPOZABNO DOŽIVETJE!

Pripravljene imamo tudi učne liste, križanke in sestavljanke 
na temo koliščarjev, ki popestrijo aktivnosti na delavnicah. 

OGLED SREDIŠČA IGA 

• Organiziramo ogled Iga (stara šola, izvir Iščice, cerkev sv. Martina, vod-
njak s koliščarskim idolom).

• Ogled traja od 30 do 45 min. 
• Vodili vas bodo izkušeni lokalni vodniki in vodnice. 
• Cena: 2,5 EUR na učenca.  
Običajno šolske skupine razdelimo v dve skupini. Ena si ogleda 
razstavo, medtem ko gre druga na ogled Iga ali je na delavnici. Nato 
se skupini zamenjata. 

www.drustvo-frangovekar.si
E-pošta: info@dfg.si, GSM: 051 374 475

 V deželi koliščarjev,  Društvo Fran Govekar Ig



DELAVNICE

DELAVNICE ZA PREDŠOLSKE OTROKE

• Preprosto z ogledom razstave in makete koliščarskega naselja otroci 
spoznajo življenje nekdanjih prebivalcev Ljubljanskega barja. 

• Otroci se lahko oblečejo v koliščarska oblačila in se naučijo koliščarski 
ples.

• Delavnica traja 30 do 45 minut.  
• Delavnica je namenjena skupinam otrok iz vrtca. 
• Delavnico vodita vzgojiteljici Katja in Mateja.
• Delavnico izvedemo za 10 otrok. 
• Cena: 2,5 EUR na otroka. 

ARHEOLOŠKA DELAVNICA

• Učenci v peskovnikih z neoporečno mivko izkopavajo različne vrste 
najdb. O njih se najprej pogovorimo. Nato jih očistijo, sestavijo in zlepi-
jo. Sestavljene lončke ohranijo za spomin in jih lahko kasneje pri likov-
nem pouku porišejo s prazgodovinskimi ali antičnimi okrasi. 

• Delavnica traja 60 min. 
• Delavnica je primerna za učen-

ce vseh triad (vsebina se pri-
lagodi starostni skupini) in kot 
dodatni program za nadarje-
ne učence, za zgodovinske in 
turistične krožke. Na voljo so 
tudi delovni listi, ki jih po potrebi 
uporabite pri pouku.

• Delavnico vodi mag. Pavla P. 
Udovič, univ. dipl. arheologinja. 

• Delavnico izvajamo za najmanj 
10 oseb. 

• Cena: 5 EUR na učenca

RAZSTAVA 
KOLIŠČARJI Z VELIKEGA JEZERA

Na razstavi obiskovalci s pomočjo makete koliščarskega naselja spozna-
vajo, kako so koliščarji živeli. Ogledajo si lahko tudi repliko najstarejšega 
lesenega kolesa na svetu ter replike najbolj zanimivih najdb iz časa ko-
liščarjev. 
• Razstava je na ogled v Mladinskem domu na  

Troštovi ulici 15 na Igu.
• Organiziramo vodenje po razstavi.
• Ogled razstave traja od 30 do 45 min. Naenkrat  

je lahko prisotnih 20 do 25 obiskovalcev. 
• Vodili vas bodo izkušeni lokalni vodniki in vodnice. 

• Cena: 2,5 EUR na 
učenca. 

Z namenom predstavitve obdobja koliščar-
jev v okviru projekta V deželi koliščarjev iz-
vajamo več aktivnosti: predavanja Barje, 
ali te poznam, Koliščarski tabor, Koliščarski 

dan, izdajamo pobarvanke in druge publikacije. 
Pri vseh aktivnostih društva s svojim znanjem in izkušnjami sodeluje ar-
heolog dr. Anton Velušček, ki se profesionalno ukvarja z obdobjem ko-
liščarjev in je v zadnjih letih izkopaval na različnih najdiščih ter odkril naj-
pomembnejše najdbe iz tega obdobja. 

V DEŽELI      KOLIŠČARJEV


