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NAZIV
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Zveza društev slepih in
slabovidnih Slovenije

DELAVNICA

OPIS

MENTORJI

Kako pa ti vidiš?

Obiskovalci se bodo seznanili s slepoto in slabovidnostjo, lahko
bodo pokukali skozi očala, ki ponazarjajo različne okvare vida, se
preizkusili pri hoji z belo palico in pri pisanju na brajlev stroj ter
igrali prilagojene družabne igre.

Karolina Doltar, Brigita
Kosi
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Zavod Gibaj in zmagaj

Gibaj in zmagaj

Priprava zdravih obrokov na enostaven način, športne igre,
Marko Janko, Anja Božnar,
pregled programa Gibaj & zmagaj za leto 2018, vabilo na
Iva Jurov, Nik Žlak, Zala
brezplačna predavanja in vadbe otrok, nagradne igre,
Gomboc, Pavel Janko
presenečenja naših sponzorjev, posebna ponudba za člane SOS.
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Komunicirajmo brez tipk

Komunicirajmo brez tipk

Obiskovalce bomo povabile k igranju družabne igre, ki ozavešča Maja Krnaič, Claudia Wilke
pametno rabo pametnih telefonov.
Pacek, Tjaša Kapun
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Socialna akademija - zavod
za izobraževanje,
raziskovanje in kulturo

Popotniško novinarstvo

Udeleženci delavnice bodo pisali kratek članek ali risali dogajanja
s svojega potovanja. Hkrati se vodji delavnice bosta z njimi
pogovarjali o tem kaj je popotniško novinarstvo. Vrtili bomo tudi
tiho glasbo iz različnih delov sveta.

Marija Tarbuk, Jerneja
Krajnc

Društvo UZRI

Postani zvezda na kotalkah

Osnove kotalkanja za otroke, poligon, izdelovanje kotalkarske
zvezdice, izdelava kotalk iz papirja in poslikava obraza.

Blanka Kante

Zavod Ypsilon

Mi otroci - Vi starši/skrbniki (BONTON
in SKRB ZA NARAVO)

Na delavnici bomo otroke poučili o osnovah bontona: kako se
pozdravimo, kdaj se vikamo, tikamo in kako pravilno postavimo
pribor.

Mateja Ratkovič, Gregor
Hribar, Damjan Ristič,
Marija Ratkovič
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Vzgojno izobraževalni
program animiranega filma
Slon

Animirajmo!

Na delavnici se bomo spoznali z osnovami animiranega filma v
tehniki stop animacije, kjer bomo namesto lutk premikali ljudi
(tehnika pikselacije) in tako ustvarili kratek animiranmi film v
katerem bo zajeto celotno vzdušje festivala. Poleg tega ba si
bomo ogledali tudi različne optične naprave, ki veljajo za
predhodnice animiranega filma.

Andreja Goetz, Jelena
Dragutinović
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Škola za osnovno i srednje
obrazovanje Milan Petrović
sa domom učenika

Frizersko kreativna radionica

Na kreativni delavnici se bodo udeleženci prepustili spretnim
rokam naših učencev.

Saša Sekulović, Marija
Vukić, Tatjana Lazić
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Delovni in zaposlitveni
center Janeza Levca

Predstavitev Skrbovin`ce

Predstavili bomo projekt Skrbovin`ca. Na delavnici bomo
sodelovali DZC Janeza Levca in Zveza Sonček ter prikazali, kako
nastanejo nekateri izdelki, ki jih prodajamo v Skrbovin`ci. Poleg
prikaza je namen tudi promocija - razstava različnih izdelkov,
slike, letaki, ...

Špela Mohar (Sonček),
Anica Vilfan, Sabina
Gruden, Silvia Tavčar (DZC
Janeza Levca)
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Vesper d.o.o.

Pobarvanke

Z različnimi barvicami bomo skupaj barvali pobarvanke in risali.

ekipa Vesper d.o.o.

NA POMOČ! GARI! GARI! GARI!

Na delavnici bomo predstavili opremo gasilca, mladinsko vajo z
vedrovko, kjer se bo lahko vsak preizkusil v zbijanju tarče in
seveda predstavili delo operativnih gasilcev ter mladih gasilskih
vrstah.

Nina Hundrić, Luka
Kastelic, Luka Skubic,
Klemen Lampret
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PGD Stična
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Društvo ŠKUC

Od šablone do zastave!

Na delavnici bomo s pomočjo kartona ustvarjali svoje šablone.
Slikanje s pomočjo šablon nam omogoča ustvarjanje zanimivih
vzorcev ter ponavljanje motivov. Motivi so lahko zelo različni - od
raznih simbolov, abstraktnih, geometrijskih, živalskih oblik do
tekstualnih zapisov. Narejene šablonice bomo nato uporabili na
ogromnem platnu ter tako skupaj ustvarili pisano, izvirno zastavo.
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YHD-Društvo za teorijo in
kulturo hendikepa

Bontonček

Na delavnici bomo predstavili prilagojene igre za hendikepirane
in izdelovali ali prilagajali družabne igre.
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Plesno društvo Salam
Ghazeea

Delavnica klasičnega indijskega plesa

Vesna Jevšenak, Teja
Na delavnici bomo spoznali osnovne korake indijskega klasičnega
Saksida, Katja Jarm, Anja
plesa, ritem ter oblačila in nakit, ki se uporabljajo za ples.
Hofbauer, Tina Zdovc
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Center Janeza Levca
Ljubljana, OE Dom

promocija HOSTLA PRI JANEZU

Demonstracija slovenskega zajtrka s pogrinjkom za dve osebi ter Tatjana Hočevar, Jasmina
kuhanje in pokušina ajdove kaše s suhimi slivami.
Žagar Iskra, Mojca Bajuk
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Gimnazija Šiška

Družimo se

Skupaj bomo igrali nogomet, spuščali mehurčke, izdelovali cofe in Mojca Horvat, Trudi Švarc
metuljčke, pletli kitke in frizurce. Podarjali bomo tudi oblačila in
Urbančič, Magdalena
plišaste igrače.
Marciuš
Spoznali bomo nekaj najbolj priljubljenih galerijskih slik, ki bodo
Teja Vučko, Tanja
navdih tudi za naše ustvarjanje.
Milharčič, Tina Bizjak, Jure
Z nami bo slikarka, ki nam bo razkrila, kako naslikati svetlo,
Plavec,
sončno sliko.

Nevena Aleksovski

Katrin Modic, Matej oeser
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Narodna galerija

Igrajmo se galerijo
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Slovensko društvo za
terapijo s pomočjo psov

Kosmata taca - velika sreča

Terapetski pari bodo predstavili dejavnost društva Tačke
pomagačke in s prisotnimi prikazali oblike terapije s pomočjo psa.

kužki in njihovi lastniki
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Slovensko društvo
ljubiteljev kemije in IJS

Šola eksperimentalne kemije

Prikaz atraktivnih kemijskih poskusov.

Melita Tramšek, Tomaž
Ogrin, Žiga Zupanek
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Get-Wet

Get-Wet

Prostovoljec se usede na stol, nad katerim je vedro polno vode.
“Izbranci” ciljajo z določene razdalje v tarčo - ob zadetku se
mehanizem naprave sproži, zamašek na dnu vedra se dvigne in
oseba spodaj je v trenutku premočena!
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Prostovoljke

Kitajska kaligrafija

S črkami bomo skupaj z obiskovalci risale kitajske pismenke.

Mihela Marc, Urška
Petkovšek, Eva Batič

Leze, gre, leti

Člani vivarističnega krožka bomo predstavili nekaj živali iz
šolskega vivarija. Pogovarjali se bomo o pravilni oskrbi živali in
rokovanju z živalmi. Vsako priložnost pa izrabimo tudi za
poudarjanje odgovornega odnosa do živali.

Jure Slatner, Lidija
Gnidovec

Akrobatika in gimnastika

Na delavnici bomo obiskovalcem ponudili možnost skokov na
veliki zračni blazini (AirTrack), mali prožni ponjavi ter pripravili
motorični poligon.

Vanja Kavčič
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BIC - GVŠ Ljubljana

ŠD Narodni dom
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Papilot, zavod, Ljubljana
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Filozofska fakulteta,
Univerza v Ljubljani

Pridi tudi ti, kazalko si zašij

Svet čustev

Janez Čmer

Franja Zajšek, Slavica
S tehnikami šivanja bomo izdelovali kazalnike, ki bodo unikaten,
Krajnc, Neža Drobnič, Žiga
zabaven in priročen pripomoček za premor med bralno urico.
Drobnič
S pomočjo različnih skupinskih iger (pantomima, spomin itd.) in
pogovora o čustvih bomo udeležencem poskušali predstaviti
pomen zavedanja, razumevanja in sprejemanja različnih čustev.

Cirila Peklaj
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Društvo za kulturo in
izobraževanje IMPRO

Impro delavnica (ŠILA, MIŠ in Gverila)

Udeleženci festivala se bodo spoznali z nekaterimi igricami
značilnimi za impro gledališče.

Jošt Jesenovec, Liza
Berden, Olivija
Grafenauer, Jošt Cafuta
Maček, Veronika Hana
Grubič, Urša Strehar
Benčina, Eva Štrukel
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Mavrični bojevniki

Gladiator

Otroci se bodo lahko oblekli v gladiatorja in se preizkusili v
gladiatorskem boju.

Tim Kolenc, Matic Lovko

Pomlad (TiPovej! Zavod za
ustvarjalno družbo, Zavod
Mavrični bojevniki, SONČEK
28
- Zveza društev za
cerebralno paralizo
Slovenije, Kralji ulice,
Consulta)
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Olifu d.o.o.
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Satko

Malo drugačna kava

Olifu Žerjav team building
Racerji&Snake
Quatrata
Izdelovanje nakita

Na delavnici si želimo preko različnih aktivnosti (pitja kave,
ustvarjanja, igre na inštrument in vožnje z vozičkom) povabiti
ljudi in otroke z namenom razbijanja stereotipov.

Skupinsko postavljanje stolpa iz kock.
Poligon in vožnja z Olifu poganjalčki.
Družabna igra sestavljanja kock.
Udeleženci si bodo lahko izelali svoj nakit in se porisali z barvami
za telo.
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Vlečenje vrvi

Udeleženci se bodo pomerili v vlečenju vrvi.
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Zadeni koš!

Košarka. Udeleženci se lahko preizkusijo tudi v vožnji in igri z
vozičkom.
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Sprehodi se s hoduljami
Namizni nogomet
Ulovi ravnotežje na gurtni
Nogometno igrišče

Igra ravnotežja
Igra namiznega nogometa
Igra ravnotežja
Igre z nogometno žogo
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Človek, ne jezi se!

Otroci so figure in mečejo kocko, ob tem pa izpolnjujejo izzive.

Pacman

Po labirintu se igralci lovijo in nabirajo cekine.
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Izdelaj svojo značko
Veliki puzzli Igraj se z mano
Pošta Igraj se z mano
Šivanje torb
Uganke
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1,2,3, hodimo vsi!
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Tisočnoga

Udeleženci narišejo svoj motiv in si izdelajo značko.
Sestavljanje puzzlov
Pisanje pisem in razglednic
Na delavnici bomo šivali priročne torbe.
Uganke za zabavo mimoidočih in udeležencev festivala.
Skupinska igra, pri kateri se mora skupina otrok uskladiti za hojo
na skupni podlagi.
Na rolo papirja bobo udeleženci risali skupno sliko.
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Društvo za kulturo inkluzije

Špela Sanabor, Taubi,
Adela Zamorano Del
Aguila, Tatjana
Pustoslemšek, Maša
Pupaher, Taubi, Pia Jerman

Prostovoljci
Prostovoljci

Prostovoljci
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Badmintonsko igrišče
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Dežela hišk
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Center Janeza Levca
Ljubljana, OE Dom
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Center Janeza Levca
Ljubljana, OE Levstikov trg

Igra badmintona
Prostor, kjer se obiskovalci lahko spočijejo na dekcah, rešijo
križanko, barvajo in se skrijejo v hiške.

Palačinkarica

Kdor se je udeležil šestih delavnic, mu bodo učenci Centra Janeza
Levca Ljubljana postregli s slastno palačinko.

Učenci Centra Janeza
Levca Ljubljana

Vid Prodan
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Center Janeza Levca
Ljubljana, OE Dečkova

53

Center Janeza Levca
Ljubljana, OE Jarše
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Misol d.o.o.

Misol fotodelavnica

Na naši delavnici se bodo obiskovalci v spomin na festival lahko
slikali z zanimivimi rekviziti.
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Prostovoljke

Izdelava lutk iz različnih materialov

Na delavnici bomo izdelali prisrčne lutke
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Prostovoljka

Milni mehurčki

Gimnazija Vič

Milni mehurčki

Mladinska knjiga

Barvajmo skupaj!

Lars&Sven

Stojnica z limonado

Z otroki se bomo igrali z milnimi mehurčki.
Spuščali bomo milne mehurčke, se ob tem zabavali ter uživali ob
pogledu na mavrico, ki se preliva v mehurčkih in tekmovali kateri
bo odplaval najdlje.
Na delavnici bomo barvali skupinsko pobarvanko
V zameno za kuponček za limonado dobijo udeleženci osvežilno
limonado z meto.
Cilj naše delavnice je, da udeležencem na konkretnih aktivnostih
pokažemo kako hitro lahko pride do »šuma« v komunikaciji ter
kako pomembna je uspešna komunikacija za reševanje
problemov.
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Študetnje psihologije

»Se prav razumeva?«

Športna zveza Ljubljane,
Zveza športnih društev
Krim, Zveza športnih
društev Slovan, Športna
zveza Univerze v Ljubljani

Razgibajmo Ljubljano
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Predstavitev Športnega poletja, možnost uporabe športnih
pripomočkov

Nina Mali, Kaja Štih, Sara
Mali
Nina Pugelj
Dijaki Gimnazije Vič
Prostovoljca
ekipa Lars&Sven
Andreja Petrovčič, Daša
Jehart, Tjaša Geršak,
Amadeja Lah

Maša
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Mladina in Global

Medijska pokrovitelja

Stojnica za revijami

Društvo za kulturo inkluzije

Pravljični šotor

V pravljičnem šotoru se bodo obiskovalci prepustili svetu pravljic.

Olifu d.o.o.

Poligon

Premagovanje ovir

Prostovoljca

