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NAZIV
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Društvo rokodelcev Rokodelski center Moravče

DELAVNICA

OPIS

MENTORJI

Izdelava rož iz krep papirja

Iz raznobarvnega krep papirja bomo skupaj izdelovali različne
pomladanske in poletne rože. S seboj bom prinesle nekaj že
narejenih rož, kot prikaz, kaj vse zmorejo pridne in spretne roke.

Branka Bizjan, Marija
Šmidovnik

Karolina Doltar, Brigita
Kosi

Tanja Šoštarič Tasič, Ana
Svetičič in prostovoljka
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Zvzea društev slepih in
slabovidnih Slovenije

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 brajev stroj ter
igrali prilagojene družabne igre.
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Center Janeza Levca
Ljubljana - OE OVI Jarše

Ko se ptički ženijo

Na delavnici bomo izdelovali ptičke iz različnih materialov.
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Mesta zveza upokojencev
Slovenije, Dnevni centri
aktivnosti za starejše (DCA)

Izdelava rožic iz PVC žličk

Tanja Mijatovič, Karmen
Rožice bomo starejši, otroci in mladi izdelovali iz PVC žličk na
Štefančič, Tadeja Rajk,
podlago iz kartona, s čimer želimo poudariti tudi ekološki vidik
Sabina Fridl, Maruša
ponovne uporabe matererialov.
Krmelj, Aleksandra Bilbija,
Tina Jerman

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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Zavod Gibaj in zmagaj

Gibaj in zmagaj
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VDC Tončke Hočevar

"Več rok več zmore"

Ustvarjalna delavnica ročno izdelanih voščilnic.

Jasna Zajec
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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. Vrteli
bomo tudi tiho glasbo iz različnih delov sveta.

Marija Tarbuk, Jerneja
Krajnc
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Satko

Izdelovanje nakita
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OŠ Livada

Sestavljanke
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Cirius Vipava

Spomin

Igro Spomin bodo obiskovalci izvajali z velikimi mehkimi kvadri.

Katarina Trbanc, Tanja
Princes
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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

Gledališke maske

Vrnili se bomo v čas grške antike in medtem, ko si bomo
ustvarili svojo gledališko masko, bomo izvedeli, kje in kako so
takrat uprizarjali igre ter zakaj so igralci sploh nosili maske.

Sandra Jenko, Anja Rošker

Slovenski gledališki inštitut 12
Gledališki muzej
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Zavod Ypsilon

Udeleženci si bodo lahko izelali svoj nakit in se porisali z barvami
Prostovoljci
za telo.
Iz različnih origami delčkov, slamic in veznih členov bodo
Natalija Veselič Martinjak,
obiskovalci oblikovali sestavljanke s pomočjo predlog in svoje
Tadeja Dolenc
ustvarjalnosti.

Na delavnici bomo otroke poučili o osnovah bontona: kako se
Mi otroci - Vi starši/skrbniki (BONTON
pozdravimo, kdaj se vikamo, tikamo in kako pravilno postavimo
in SKRB ZA NARAVO)
pribor.

Mateja Ratkovič, Gregor
Hribar, Damjan Ristič,
Marija Ratkovič

Vzgojno izobraževalni
14 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.

Škola za osnovno i srednje
15 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

Slika v spomin

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

Vid Prodan

Ustvarjalna delavnica

Izdelovanje košaric iz papirja.

Aleksandra Bakić, Milka
Cimperman, Ivana Ogrinc,
Nevenka Zver

Kapice živalice

S pomočjo kartona, kolaža, barvic, tekstila in podobnega
materiala, bomo ustvarjali izvirne kapice, iz katerih bodo
˝zrasla˝ ušeska zajčkov, muc, lisičk, medvedkov in drugih živalic.
Tako naše kapice bodo kapice – živalice, s katerimi lahko
popestrimo ta festivalski dan in okrasimo svoje pametne
glavice.

Nevena Aleksovski

Taborniški kotiček

Na delavnici bodo imeli udeleženci priložnost postavljati osnovi
taborniški šotor, pogledati kako izgleda taborniški ogenj
(neprižgan), se sprehoditi skozi majhen labirint in izdelovali
taborniške kljukice.

Tanja Kern, Rok Pandel

Še veste, kako so se nekoč igrali?

Na aktivni delavnici se bomo igrali stare že pozabljene otroške
igre naših dedkov in babic. To so družabne igre, ki so se
prenašale iz roda v rod. So izredno raznolike in preproste.
Predvsem pa namenjene zabavi.

Nataša Robežnik, Saša
Perović
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Misol d.o.o.
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Varstveno delovni center
Želva d.o.o.
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Društvo ŠKUC
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Mestna zveza tabornikov
Ljubljana
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Muzej novejše zgodovine
Slovenije

Andreja Goetz, Jelena
Dragutinović

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 tudi, kako naslikati svetlo,
Plavec,
sončno sliko.
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Narodna galerija

Igrajmo se galerijo
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Soroptimist International
Klub Ljubljana

Mala knjižnica

Članice SI kluba Ljubljana bomo na stojnici otrokom s knjigami
pričarale domišljiski svet.

Članice SI kluba Ljubljana

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.

Ines Zagoranski, Katja
Poznič

Janez Čmer
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Javni zavod Mala ulica
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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

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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27

ŠD Narodni dom

Društvo za kulturo in
izobraževanje IMPRO
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Olifu d.o.o.

Udeleženci festivala se bodo spoznali z nekaterimi igricami
začilnimi za impro gledališče. V torek se lahko igrate z Gverila
Impro delavnica (ŠILA, MIŠ in Gverila) teatro, ki pri svojih improvizacijh uporablja scenske pripomočke,
v torek se boste spoznali z Malo impro šolo, v sredo pa s Šolsko
impro ligo.
Olifu Žerjav team building

Skupinsko postavljanje stolpa iz kock.

Racerji&Snake

Poligon in vožnja z Olifu poganjalčki.

Quatrata

Družabna igra sestavljanja kock.

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

Prostovoljci
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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

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

Udeleženci se bodo pomerili v vlečenju vrvi.
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Igre z žogo
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Sprehodi se s hoduljami

Košarka, nogomet, odbojka. Udeleženci se lahko preizkusijo tudi
v vožnji in igri z vozičkom.
Igra ravnotežja
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Namizni nogomet

Igra namiznega nogometa
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Preizkusi uloviti ravnotežje na gurtni

Igra ravnotežja
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Gumitvist

Igre z gumitvistom
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Človek ne jezi se z izzivi

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

Narišemo labirint, po katerem se igralci lovijo in premikajo tako,
da izmenjujejo dva kosa podlage, po katerem hodijo.
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Izdelaj svojo značko

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

Sestavljanje puzzlov
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Pisanje pisem in razglednic

Pisanje pisem in razglednic
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Šivanje ovitkov za telefon

Na delavnici bomo šivali ovitke za telefon

47

Uganke
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1,2,3, hodimo vsi!

Uganke za zabavo mimoidočih in udeležencev festivala
Skupinska igra, pri kateri se mora skupina otrok uskladiti za hojo
na skupni podlagi.

Društvo za kulturo inkluzije

Učenci Centra Janeza
Levca Ljubljana

Prostovoljci
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Tisočnoga

Na rolo papirja bobo udeleženci risali skupno sliko.
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Vetrnice

Izdelava vetrnic
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Chill zone

52

Gimnazija Vič

Milni mehurčki
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Vesper d.o.o.

Pobarvanke
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Študentje pishologije

Ustvarjajmo skupaj
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Študentje pishologije

Vsi smo različni
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Študentje pishologije

Pogovor na dan odžene prepir stran
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Mladinska knjiga

Barvajmo skupaj!

58

Lars&Sven

Stojnica z limonado

Prostor, kjer se obiskovalci lahko spočijejo na dekcah in rešijo
kakšno križanko.
Spuščali bomo milne mehurčke, se ob tem zabavali ter uživali ob
pogledu na mavrico, ki se preliva v mehurčkih in tekmovali
Dijaki Gimnazije Vič
kateri bo odplaval najdlje.
Z različnimi barvicami bomo skupaj barvali pobarvanke in risali.
ekipa Vesper d.o.o.
Delavnica je zastavljena na način, da spodbuja kreativno
mišljenje pri udeležencih. Ti bodo žrebali različne naloge, ki
Alja Kopinič, Žiža Komac,
spodbujajo kreativno mišljenje in jih nato ob pomoči in
Katja Trdan
morebitnih dodatnih usmeritvah prostovoljcev izvedli.
Delavnica je zastavljena na način, da skozi socio-dinamične igre
osvešča udeležence o različnosti in o pozitivnih vidikih le-te
Razvijanje komunikacijskih veščin (poslušanje in spraševanje,
vključevanje) skozi igre
Na delavnici bomo barvali skupinsko pobarvanko
V zameno za kuponček za limonado dobijo udeleženci osvežilno
limonado z meto.

Alja Kopinič, Žiža Komac,
Katja Trdan
Nuša Zidarn
Prostovoljca
ekipa Lars&Sven

