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P R O G R A M 

Ponedjeljak, 09. svibnja:   

09.00-12.00  
Edukativna radionica – "Što sve trebam znati o jednom vrtu"/Stručno vođenje kroz 
Biokovski botanički vrt Kotišina 

Radionica za skupinu od 15 do 20 djece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta u info centru 
u Kotišini/Obilazak vrta uz stručno vođenje za jednu skupinu od 15 do 20 djece 
predškolskog/osnovnoškolskog uzrasta. Polaznici imaju priliku na prilagođen način se 
upoznati s vođenjem jednog vrta. Naučiti će prepoznavati i imenovati bilje, prikupljati sjeme i 
pripremati herbarijski materijal i upoznati će se s osnovama uzgoja bilja u klijalištu (od 
sjemenke do biljke). 
 
Voditelj: Stručna služba JU PPB i Makarski komunalac d.o.o. 
 
Utorak, 10. svibnja: 

Lutkarska predstava TKO SAM, ŠTO SAM? za djecu od 3 do 10 godina, Produkcija Z – Split  
Ljetna pozornica, MAKARSKA 
Autor priče: Ivo Lesić  
 
09.00-10.00 za djecu predškolskog uzrasta  
10.00-11.00 za djecu nižih razreda osnovne škole 
 
Srijeda, 11. svibnja:  

09.00-12.00  
Edukativna radionica –"Pronađi me u vrtu!"/Stručno vođenje kroz Biokovski botanički vrt 
Kotišina 
Radionica za skupinu od 15 do 20 djece osnovnoškolskog uzrasta u info centru u 
Kotišini/Obilazak vrta uz stručno vođenje za jednu skupinu od 15 do 20 djece 
osnovnoškolskog uzrasta. Polaznici će imati priliku upoznati se s zaštićenim vrstama i saznati 
više o njima kao npr. na kojim mjestima vole rasti, koje im je najdraže godišnje doba, s kojim 
kukcima se vole družiti, a s kojima ne... 
 
Voditelj: Stručna služba JU PPB i Makarski komunalac d.o.o. 
 
17:00 – 18:00 h 
Edukativna radionica –"Biljke u slikarstvu"   
Radionica za skupinu od 15 do 20 djece školskog uzrasta. Odvija se u izložbenom prostoru 

Gradske galerije Antun Gojak u sklopu 21. Edukativne muzejske akcije. Koliko je jaka veza 

između biljaka i slikarstva? Kako su biljke inspirirale umjetnike? Sve to i još mnogo zanimljivih 

informacija se može pronaći na ovoj radionici! Pssst... pokazati ćemo vam kako vam za 

stvaranje umjetničkog djela nisu uvijek potrebne boje i kistovi, već i biljke vam mogu pomoći 

u tome... 

Voditelj: Makarski komunalac d.o.o. i Gradska galerija Antun Gojak 
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Četvrtak, 12. svibnja: 

09.00-12.00  
Edukativna radionica – "Što sve trebam znati o jednom vrtu"/Stručno vođenje kroz 
Biokovski botanički vrt Kotišina 

Radionica za skupinu od 15 do 20 djece predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta u info centru 
u Kotišini/Obilazak vrta uz stručno vođenje za jednu skupinu od 15 do 20 djece 
predškolskog/osnovnoškolskog uzrasta. Polaznici imaju priliku na prilagođen način se 
upoznati s vođenjem jednog vrta. Naučiti će prepoznavati i imenovati bilje, prikupljati sjeme i 
pripremati herbarijski materijal i upoznati će se s osnovama uzgoja bilja u klijalištu (od 
sjemenke do biljke). 
 
Voditelj: Stručna služba JU PPB i Makarski komunalac d.o.o. 
 
17:00 – 18:00 h 
Edukativna radionica –"Povijest boja"   
Radionica za skupinu od 15 do 20 djece školskog uzrasta. Odvija se u izložbenom prostoru 
Gradske galerije Antun Gojak u sklopu 21. Edukativne muzejske akcije. Kako  su slikari kroz 
povijest dobivali boje? Saznaj kako dobiti različite boje uz pomoć biljaka! 
 
Voditelj: Makarski komunalac d.o.o. i Gradska galerija Antun Gojak 
 

Petak, 13. svibnja: 

09.00-12.00  
Edukativna radionica –"Pronađi me u vrtu!"/Stručno vođenje kroz Biokovski botanički vrt 
Kotišina 
Radionica za skupinu od 15 do 20 djece osnovnoškolskog uzrasta u info centru u 
Kotišini/Obilazak vrta uz stručno vođenje za jednu skupinu od 15 do 20 djece 
osnovnoškolskog uzrasta. Polaznici će imati priliku upoznati se sa zaštićenim vrstama i 
saznati više o njima kao npr. na kojim mjestima vole raste, koje im je najdraže godišnje doba, 
s kojim kukcima se vole družiti, a s kojima ne... 
 

Voditelj: Stručna služba JU PPB i Makarski komunalac d.o.o. 
 

Subota, 14. svibnja: 

09.00-12.00  
Stručno vođenje kroz Biokovski botanički vrt "Kotišina"  
Stručno vođenje kroz Park s osnovama fotografiranja u prirodi  u suradnji s Gradskom 
galerijom Antun Gojak. 
 
Voditelj: Makarski komunalac d.o.o. i Gradska galerija Antun Gojak 
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Srijeda, 18. svibnja: 

10.00-18.00  
Izložba svih radova i aktivnosti koje su provedene kroz 6. Tjedan botaničkih vrtova, 
arboretuma i botaničkih zbirki Hrvatske i 21. Edukativnu muzejsku akciju. Izložba  će se 
odvijati u izložbenom prostoru Gradske galerije Antun Gojak. Predstaviti će se svi radovi i 
nova znanja koja su stečena kroz ove dvije aktivnosti. Kustosi ove izložbe su upravo Mladi 
prijatelji Galerije, koji će sve posjetitelje provesti kroz tajni svijet biljaka i njihovu povezanost 
s umjetnosti. Vrata su otvorena za sve zainteresirane! 
 

Voditelj: Makarski komunalac d.o.o. i Gradska galerija Antun Gojak 
 

_______________________ 

 
 
Broj sudionika je ograničen i obvezne su prethodne prijave najkasnije do četvrtka, 5. 
svibnja 2016. godine na 021/625 136 ili 099/2286 396 (Slavo Jakša, prof.) radnim danom 
između 07.00 i 15.00 sati! 
 
 
 
Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ uoči 22. svibnja, Dana zaštite prirode u RH i 
Međunarodnog dana biološke raznolikosti već šestu godinu za redom sudjeluje u 
obilježavanju Tjedna botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske koji organizira Hrvatsko 
botaničko društvo  - Sekcija botaničkih vrtova i arboretuma Hrvatske.  
 

 

 

 
 


