
                                                                                           
 

16. mednarodni festival Igraj se z mano 2022 

Delavnice – četrtek, 26. 5. 2022 

Naziv 
društva/organizacije 

Ime delavnice Opis delavnice Vodja delavnice 

Slovensko društvo 
ljubiteljev kemije in 
Institut "Jožef Stefan" 

Šola eksperimentalne 
kemije 

Eksperimentirali bomo! Prikaz zanimivih poskusov povezanih z mrazom, 
ognjem, barvami in še kaj. 

Melita Tramšek 

Športno društvo Invalid 
Ljubljana 

Boccia Dvoransko balinanje. Maja Sovinek, 
Ana Novak 

Društvo Rampa Odzivna voščilnica Ustvarjanje kreativne interaktivne voščilnice, ki se bo odzivala na dotik. Eva Pondrk 

KRG Narodni dom Gibalnica - Ritmična 
gimnastika 

Športne aktivnosti z različnimi rekviziti. Ana Rebov 

SATKO d.o.o. Ustvarjamo domišljijo Izdelava prstnih lutk in lovilcev sanj. Teja Marn 

Društvo Ambasadorji 
nasmeha 

Aktivnosti s pomočjo 
živali 

Aktivnosti s pomočjo živali za motivacijsko, izobraževalno, rekreacijsko 
in/ali terapevtsko podporo za izboljšanje kvalitete življenja. 

Urška Ivanovič 

Tržiški muzej V šuštarski delavnici Spoznavanje ročnega dela obrtnikov, šivanje copatkov iz filca. Vilja Lukan 

Zavod za razvoj 
socialne vključenosti, 
odprte karte 

Priprava smutijev Priprava smutijev na različne načine. Tim Bučar 

CIRIUS Vipava Spomin Namizna igra spomin (velike plošče). Katarina Trbanc 



                                                                                           
 

OŠ Livada in OŠ Janez 
Levec 

Rože iz revij Izdelava rož – cvet in steblo iz revijskega in reklamnega papirja in čašico v 
cvetu iz tršega papirja. 

Natalia Veselič 
Martinjak/Tadeja 
Dolenc  

Želva d.o.o. Origami - izdelovanje 
rožice 

Izdelava origami rožic. Ivana Ogrinc 

Zavod ZRNO RINGRING12 Igranje družabne igre RINGRING12, s pomočjo katere se lahko vživimo v 
svet oseb s posebnimi potrebami. Spoznavanje simptomom duševnih 
motenj in duševnih bolezni. Delavnica je namenjena ozaveščanju 
"drugačnosti" na drugačen način. 

Tadej Zevnik 

Društvo Slon Čudežna premikajoča se 
slika 

Spoznavanje optične naprave, ki so predhodnice animiranega filma. 
Pogledali si bomo kako delujejo in z njihovo pomočjo oživeli tudi svoje 
risbice. 

Jelena 
Dragutinović 

Razgibajmo Ljubljano Razgibajmo Ljubljano Predstavitev športnih društev/panog z možnostjo preizkusa panog. Izvedba 
igrice Človek, razgibaj se. 

Katarina Šinkovec 

Društvo Mavrica izzivov Pogovarjamo se drugače Predstavili bomo različne pripomočke za NDK (nadomestna in dopolnilna 
komunikacija), ki jih bo možno tudi poizkusiti – preko igre, družabnih iger, 
prilagojenih knjig. 

Alenka Lekšan 

Ranč Okorn nad 
Ljubljano 

Spoznajmo podeželje Ogled živali ( kokoši, zajček, kozica)... Okorn Klara 

Zavod Nefiks Lonček za rože Izrezovanje kartonastega lončka za rože po navodilih, nato pa prepletanje s 
trakovi starega blaga, trakovi pisanih vrečk itd. 

Karmen Žnidaršič 

/ Origami Izdelovanje origamija – zgibanje papirja brez lepila in škarij. Tajda Hladnik 

Gimnazija Šiška Različne delavnice Rolkanje, ples, balinanje, igranje nogometa, poligon, ustvarjanje pajkove 
mreže, izdelava 'Šiška žabic', zapestnic, likovno ustvarjanje, miselna igra… 

Magdalena 
Marciuš 
 



                                                                                           
 

Škola za osnovno i 
srednje 
obrazovanje"Milan 
Petrović" sa domom 
učenika 

Frizeri so in Učenci s posebnimi potrebami bodo pod nadzorom mentorjev delali 
različne frizure obiskovalcem festivala. 

Tatjana Lazić 

Zavod za razvoj 
socialne vključenosti, 
odprte karte 

JOSI  prikolica 3 v enem Predstavitev JOSI -Wismi je kakovosten športni voziček za osebe z 
dodatnimi potrebami podjetja John GmbH. 

Tim Bučar 

Zveza društev slepih in 
slabovidnih Slovenije 

Igrajmo se z zavezanimi 
očmi 

Igranje družabnih iger s prevezanimi očmi in ustvarjanje z različnimi 
materiali, povezano s spoznavanjem brajeve pisave (pisave za slepe). 

Sanja Kos 

Zavod za plesno 
terapijo, Maja Dvoršek 

Kreativni ples in kreativni 
tango 

Raziskovanje giba in glasbe skozi igro – in ta naj postane ples. Maja Dvoršek 

Slovenski šolski muzej Družabne igre za majhne 
in velike 

Družabna igra Šolski izlet – spoznavanje kako se je spreminjala šola zadnjih 
30 let in igra spomin – spoznavanje različnih rastlin in njihovo uporabo. 

Mateja Pušnik 

Športno kulturno 
društvo Pom-Pon 2000 

Plesna skupina Ladies Učenje plesa s pom-poi. Pia Sivec 

Tovarna zabave, Jaka 
Srpčič s.p. 

Kocke velikanke Domišljijska igra, grajenje skulptur s kockami velikankami. Jaka Srpčič 

OE Dom Hiške iz mansarde Razstava hišk iz mansarde. Petra Magister 

Društvo za kulturo 
inkluzije (DKI) 

Igra Specialni Zdravko Družabna igra Specialni Zdravo – spoznavanje zdravega načina življenja.   

Olifu Olifu racerji Vožnja po poligonu z Olifu racerji.   

Olifu Olifu igre Igre: Olifu quartata, Olifu namizni nogomet in Olifu žerjav   

DKI Poligon z invalidskim 
vozičkom 

Premagovanje poligona na invalidskem vozičku.   



                                                                                           
 

DKI Slepi poligon Premagovanje poligona z prevezanimi očmi ali prispodobo drugega 
gibalnega primanjkljaja.  

 

DKI Specialni telovaj Preskušanje poligona, kot ga imajo vadeči na vadbi Specialni telovaj.   

DKI Velike smuči Premagovanje razdalje z velikimi, skupinskimi smučni.   

DKI 10 podaj z eno roko Igramo se igro 10 podaj z eno roko.   

DKI Igre z loparji Na voljo bodo različni loparji in žogice za igro z loparji.   

DKI Igre z žogo Igra različnih iger z žogo.   

DKI Namizni tenis Igra namiznega tenisa.   

DKI Ročni nogomet Igra ročnega nogometa.   

DKI Velikanske puzzle Sestavljanje sestavljanke z velikanskimi puzzli.   

DKI Kotiček družabnih iger  Igramo se različne družabne igre.   

DKI Bralni kotiček V senci pod drevesi prebiramo različne knjige.   

DKI Risanje Rišemo poljubne risbice.   

DKI Poslikava obraza Risanje in ustvarjanje po obrazu.   

DKI Prstne barve Ustvarjamo s prstnimi barvami.   

DKI Slackline Lovimo ravnotežje na napetem slacklinu med drevesi.   

DKI Bolšjak Izdelujemo nove izdelke iz recikliranih stvari.   

 


