12. Mednarodni festival Igraj se z mano 2018
Delavnice
Sreda, 23.5.2018 (Ljubljana)
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Zveza društev slepih in
slabovidnih Slovenije
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Kako pa ti vidiš?

Obiskovalci se bodo seznanili s slepoto in slabovidnostjo, lahko
bodo pokukali skozi očala, ki ponazarjajo različne okvare vida, se
Karolina Doltar, Brigita Kosi
preizkusili pri hoji z belo palico in pri pisanju na brajev stroj ter
igrali prilagojene družabne igre.
Marko Janko, Anja Božnar,
Iva Jurov, Nik Žlak, Zala
Gomboc, Pavel Janko
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Zavod Gibaj in zmagaj

Gibaj in zmagaj

Priprava zdravih obrokov na enostaven način, športne igre,
pregled programa Gibaj & zmagaj za leto 2018, vabilo na
brezplačna predavanja in vadbe otrok, nagradne igre,
presenečenja naših sponzorjev, posebna ponudba za člane SOS.
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VDC Tončke Hočevar

"Več rok več zmore"

Ustvarjalna delavnica ročno izdelanih voščilnic.

Jasna Zajec
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Komunicirajmo brez tipk

Komunicirajmo brez tipk

Obiskovalce bomo povabile k igranju družabne igre, ki ozavešča
pametno rabo pametnih telefonov.

Maja Krnaič, Claudia Wilke
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. Vrtieli bomo tudi
tiho glasbo iz različnih delov sveta.

Marija Tarbuk, Jerneja
Krajnc
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OŠ Miška Kranjca

Pisane zapestnice

Na delavnici bomo izdelovali zapestnice iz koščkov pisanih slamic.

Monika Mardjonović, Azra
Selimanović, Alenka
Boštjančič, Romana Vilhelm
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Društvo UZRI

Postani zvezda na kotalkah

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

Blanka Kante

BIC Ljubljana, Živilska šola

BIC ustvarja

Z delavnicami bomo predstavili delovanje in
izobraževalne programe BIC Ljubljana (pek izdelava pekovskih izdelkov, slaščičar izdelava figuric iz marcipana, živilsko
prehranski tehnik - poznavanje slovenskih tradicionalnih jedi,
naravovarstveni tehnik - spomin - tujerodne vrste).

Mojca Mekiš

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

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

Football3

"Ulični nogomet" je igra brez sodnikov. Pravila določijo igralci,
ekipe pa vključujejo punce in fante. Ni sodnikov. Igralci morajo
sodelovati, reševati konflikte, vzpostaviti dialog in sprejemati
kompromise. Po tekmi s pomočjo mediatorja premislijo o svojem
in nasprotnikovem vedenju. Točke prejmejo tako za gole kot tudi
za »fair play«.

Sladjana Jović Mićković,
Aleš Kocjančič

8

9

10

11

Vzgojno izobraževalni
program animiranega filma
Slon

Osnovna šola Livada
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Študentska sekcija Društva
specialnih in
rehabilitacijskih pedagogov
Slovenije

Začuti z mano

Senzorne igre - senzorna pot, iskanje predmetov v kupu pene,
izdelava kinestetičnega peska, vohalni spomin, ... igre, aktivnosti
za spodbujanje vseh čutov.

Nina Fricelj, Maja Ošlak,
Tim Savelli
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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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OŠ Ledina

Pomladna poslikava obraza

Poslikave obraza v različnih spomladanskih motivih (rože, zelenje,
metulji ipd.).

Urša Lesar
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Vesper d.o.o.

Pobarvanke

Z različnimi barvicami bomo skupaj barvali pobarvanke in risali.

ekipa Vesper d.o.o.

16

Center Korak, za osebe s
pridobljeno možgansko
poškodbo Kranj

Izdelava mavrične ribe

Obiskovalci bodo lahko izdelali ribo iz trgank papirja.

Meri Mihalic, Aleš Kotnik
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Športno društvo Moste

ŠD Moste

Spoznavanje osnov ritmične gimnastike.

18

Društvo Ambasadorji
nasmeha

Aktivnosti in terapije s pomočjo živali

Prikaz aktivnosti in terapije s pomočjo živali.
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Center IRIS

Tipam, voham, poslušam
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Slovenski šolski muzej

Igra Spomin
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Narodna galerija

Igrajmo se galerijo
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Srednja trgovska šola
Ljubljana

Hand-tap Tattoos

Tina Čas, Zoja Sagmaister
Martini
Urška Ivanovič, Sonja
Tomšič, Irena Koren, Neža
Vilhelm

Na delavnici se bodo udeleženci spoznali s pisavo slepih, urili svoj
Lucija Maršič, Jelena Grlica,
tip preko različnih materialov ter se prepustili doživljanju okolice
Urška Lah, Tjaša Pečnik.
preko vonja in sluha.
S pomočjo igre Spomin se udeleženci seznanijo s starimi šolskimi
predmeti iz zgodovine šolstva na Slovenskem (šolski zvonec,
tabla, zvezek, pisala,...).

Marijan Javoršek

Spoznali bomo nekaj najbolj priljubljenih galerijskih slik, ki bodo
navdih tudi za naše ustvarjanje.
Teja Vučko, Tanja Milharčič,
Z nami bo slikarka, ki nam bo razkrila tudi, kako naslikati svetlo,
Tina Bizjak, Jure Plavec,
sončno sliko.
Izdelava tatujev - slikanje na roko.

Andreja Peteros
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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
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Športno društvo Narodni
dom

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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Društvo za kulturo in
izobraževanje IMPRO

Impro delavnica (ŠILA, MIŠ in Gverila)
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Satko

Izdelovanje nakita
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Olifu d.o.o.

Olifu Žerjav team building
Racerji&Snake
Quatrata
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Misol d.o.o.

Misol fotodelavnica
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Center Janeza Levca
Ljubljana, OE Dom
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Center Janeza Levca
Ljubljana, OE Levstikov trg
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Center Janeza Levca
Ljubljana, OE Dečkova
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Center Janeza Levca
Ljubljana, OE Jarše

Palačinkarica

Janez Čmer

Udeleženci festivala se bodo spoznali z nekaterimi igricami
Jošt Jesenovec, Liza Berden,
začilnimi za impro gledališče. V torek se lahko igrate z Gverila
Olivija Grafenauer, Jošt
teatro, ki pri svojih improvizacijh uporablja scenske pripomočke, Cafuta Maček, Veronika
v torek se boste spoznali z Malo impro šolo, v sredo pa s Šolsko Hana Grubič, Urša Strehar
impro ligo.
Benčina, Eva Štrukel
Udeleženci si bodo lahko izelali svoj nakit in se porisali z barvami
za telo.
Skupinsko postavljanje stolpa iz kock.
Poligon in vožnja z Olifu poganjalčki.
Družabna igra sestavljanja kock.
Na naši delavnici se bodo obiskovalci v spomin na festival lahko
slikali z zanimivimi rekviziti.

Prostovoljci
Prostovoljci
Vid Prodan

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

Udeleženci se bodo pomerili v vlečenju vrvi.
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Zadani koš!

Košarka. Udeleženci se lahko preizkusijo tudi v vožnji in igri z
vozičkom.
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Sprehodi se s hoduljami

Udeleženci se bodo sprehodili na višini.

39

Namizni nogomet

Igra namiznega nogometa

40

Ulovi ravnotežje na gurtni

Igra ravnotežja
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Badmintonsko igrišče

Igrajmo se badminton
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Človek, ne jezi se!

Spoprijateljimo se!
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Pacman

Po labirintu se igralci lovijo in nabirajo cekine.

Izdelaj svojo značko

Udeleženci narišejo svoj motiv in si izdelajo značko.
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Veliki puzzli Igraj se z mano

Sestavljanje puzzlov
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Pisanje pisem in razglednic

Pisanje pisem in razglednic
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Šivanje torb

Na delavnici si bomo sešili priročno torbo.
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Uganke

Uganke za zabavo mimoidočih in udeležencev festivala
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1,2,3, hodimo vsi!

Skupinska igra, pri kateri se mora skupina otrok uskladiti za hojo
na skupni podlagi.
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Tisočnoga

Na rolo papirja bobo udeleženci risali skupno sliko.
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Odbojka

Igre z odbojkaško žogo.
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Dežela hišk
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Društvo za kulturo inkluzije
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Mladinska knjiga

Barvajmo skupaj!
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Lars&Sven

Stojnica z limonado
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(EVS prostovoljka iz
Španije)

ZUMBA

Prostor, kjer se obiskovalci lahko spočijejo na dekcah, rešijo
križanko, barvajo in se skrijejo v hiške.
Na delavnici bomo barvali skupinsko pobarvanko
V zameno za kuponček za limonado dobijo udeleženci osvežilno
limonado z meto.
Plesali bomo v ritmih latino glasbe

Prostovoljci

Prostovoljca
ekipa Lars&Sven
Yanira Herca
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Mladina in Global
Lutkovno gledališče
Koruzno zrno
Olifu d.o.o.
Športna zveza Ljubljane,
Zveza športnih društev
Krim, Zveza športnih
društev Slovan, Športna
zveza Univerze v Ljubljani

Medijska pokrovitelja

Stojnica z revijami

Pravljični šotor

V pravljičnem šotoru se bodo obiskovalci prepustili svetu pravljic

Poligon

Premagovanje ovir

Prostovoljca

Razgibajmo Ljubljano

Predstavitev Športnega poletja, možnost uporabe športnih
pripomočkov

Maša
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Center Janeza Levca
Ljubljana, OE Levstikov trg

Prosto risanje

Vsak si bo lahko v dobri družbi narisal sebi ljubo sliko.

Davorin
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Center Janeza Levca
Ljubljana, OE Levstikov trg

Origami

Zlaganje živalic iz papirja

Učenec Centra Janeza Levca
Ljubljana
Ines Zagoranski, Katja
Poznič
Nik
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Javni zavod Mala ulica

Pollockov glavomet

Otroci bodo naredili vsak svojega nogometaša iz žlice. Ko bo
nogometna ekipa pripravljena, bomo na pripravljeni podlagi igrali
nogomet, sočasno pa bo nastala slika v stilu Jacksona Pollocka.
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Zavod Bob

Izdelava smoothiejev

Na zanimiv način si zmiksaj svoj smoothie. Poskrbimo za zdravo
življenje!

