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ARHEOLOŠKE IZKUSTVENE DELAVNICE 

 Kako so si koliščarji izdelovali oblačila (Narodni muzej Slovenije) 

Iz Narodnega muzeja Slovenije bodo prinesli prazgodovinske statve, na 

katerih boste lahko poskusili tkati, iz gline pa boste lahko naredili še 

amulet za srečo ter ga okrasili z značilnimi koliščarskimi vzorci. 

 

 Arheološka delavnica (Arheoved) 

Arheologinja bo predstavila svoj poklic, najmlajši pa bodo v peskovniku 

'izkopavali' najdbe ter se poskusili sestaviti.  

 

 Koliščarska hiša (DPM Lavrica) 

Izdelovali bomo preplet kot so ga koliščarji uporabljali pri gradnji hiše – 

potrebujemo: glino, veje, vodo in dobro voljo! 

 

 Koliščarski voz in sekira (Art-les) 

Na delavnici bodo mlajši sestavljali leseno koliščarsko sekiro, bolj spretni 

pa iz lesenih gradnikov čisto pravi koliščarski voz.  

 

 Sestavimo najstarejše kolo na svetu (Mestni muzej Ljubljana) 

Na delavnici Mestnega muzeja Ljubljana se boste lahko preoblekli v 

koliščarja, poskusili sestaviti najstarejše kolo na svetu ter si naredili 'tatu'. 

 

 Koliščarska kuhinja (DFG) 

Zamesite in si nad žerjavico specite koliščarski kruhek. Kaj mesa se bo 

vrtelo na ražnju, če bo ribiška sreča pa bomo spekli tudi krapa v glinenem 

ovoju. Degustacija žitnih in želodove kave. 

 

 Keramična delavnica (Jožica Korenjak) 

S pomočjo rokodelske mojstrice boste iz gline izdelovali posode ter druge 

drobne predmete.  

 

 Domače živali (družina Kržič) 

Katere domače živali so poznali koliščarji in kaj vse so jim dale, spoznajte 

na kolišču družine Kržič.   



 

 

 Izdelava drevaka (Skupina Stik) 

Brez čolnov si življenja ob jezeru ne moremo predstavljati. Kako so 

koliščarji izdelovali, popravljali svoje deblake bodo predstavili 

eksperimentalni arheologi Skupine Stik. 

 

 UNESCO Prazgodovinska kolišča okoli Alp – ICG (Kurathorium 

Pfahlbauten, Dunaj, KP Ljubljansko barje) 

Prazgodovinska kolišča okoli Alp so bila leta 2011 vpisana na Unescov 

seznam svetovne dediščine. Spoznajte jih! 

 

 Pletarska delavnica (Janez Janželj) 

Ali je vsaka veja primerna za pletenje košar? Mora biti sveže odrezana? 

Košare mojstri pletejo iz vrbove veje ‒ šibe. Najprej izdelajo dno, nato 

steno in delo zaključijo z izdelavo ročaja. Bi zmogli to tudi vi pod 

vodstvom izkušenega mentorja? 

 

 Prazgodovinska oblačila (Kurathorium Pfahlbauten, Dunaj) 

Spoznali boste rekonstruirana prazgodovinska oblačila, materiale in 

tehnike izdelave. 

 

 Izdelava replike koliščarskega voza (Marjan Čučkin) 

O tem kako se lotiti izdelave replike koliščarskega voza – je današnjim 

mojstrom uspelo le z uporabo prazgodovinskih orodij, ali so se po pomoč 

morali zateči tudi k sodobnim orodjem? 

 


