16. mednarodni festival Igraj se z mano 2022
Delavnice – petek, 27. 5. 2022
Naziv
društva/organizacije
Slovensko društvo
ljubiteljev kemije in
Institut "Jožef Stefan"
Mestna zveza
upokojencev Ljubljana,
Dnevni centri aktivnosti
za starejše
TPLJ, d.o.o.
Muzej in galerije mesta
Ljubljane
Papilot, zavod,
Ljubljana
Papilot, zavod,
Ljubljana
Tržiški muzej
Zavod za razvoj
socialne vključenosti,
odprte karte

Ime delavnice

Opis delavnice

Vodja delavnice

Šola eksperimentalne
kemije

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

Melita Tramšek

Ustvarimo fraktale

Ustvarjanje fraktalov, ki so vedno unikatni, domiselni in ne zahtevajo
nobenega predznanja.

Karmen Štefančič,
Marjana Kromek

Trampolinčkanje in
osnove akrobatike
Kako je pristal zmaj v
ljubljanskem grbu?
Balinčki

Poligon iz več postaj z polivalentnimi blazinami, manjšim trampolinom in
ostalimi pripomočki.
Spoznavanje zgodbe o argonavtih in pogumnem Jazonu, ki je ukrotil zmaja
in prenekatero drugo nevarnost. Izdelava ljubljanskega grba.
Metanje balinčkov.

Izabela But

Risanje z zaprtimi očmi

Risanje motiva na list papirja z zavezanimi očmi.

Mojca Sajk Torč

V šuštarski delavnici

Spoznavanje ročnega dela obrtnikov, šivanje copatkov iz filca.

Vilja Lukan

Priprava smutijev

Priprava smutijev na različne načine.

Tim Bučar

Ema Marinčič
Mojca Sajk Torč

Cene Štupar - CILJ
(Karierni Plac - Karierni
center za mlade)
Zavod ZRNO

Ujemi svojo željo

Raziskovanje kariernih želja na zanimive načine.

Andreja Glavač

RINGRING12

Tadej Zevnik

OŠ Miroslava Vilharja
Postojna

Gibajmo, sodelujmo in se
zabavajmo

Razgibajmo Ljubljano

Razgibajmo Ljubljano

Društvo Mavrica izzivov

Pogovarjamo se drugače

Društvo ŠKUC

RazGIBalnica, Gibalnocirkuška delavnica
Joga za otroke

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.
Aktivnosti za zabavo, sodelovanje in gibalno aktivnost – sestavljanje stolpa
iz lesenih gradnikov in premagovanje poligona s polaganjem rok in nog na
točno določeno mesto.
Predstavitev športnih društev/panog z možnostjo preizkusa panog. Izvedba
igrice Človek, razgibaj se.
Predstavili bomo različne pripomočke za NDK (nadomestna in dopolnilna
komunikacija), ki jih bo možno tudi poizkusiti – preko igre, družabnih iger,
prilagojenih knjig.
Raziskovanje gibalnih vzorcev, ki jačajo telo, razvijajo motoriko in
koordinacijo preko veščin plesa, capoeire in cirkuške akrobatike.
Izvajanje joge za otroke – samostojno ali v paru.

Poslikava magnetkov na
pripravljeno podlago
JOSI prikolica 3 v enem

Slikanje različnih motivov z akrilnimi barvami.

Andreja Peteros

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

Tim Bučar

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

Pedagoška fakulteta
UM
Srednja Trgovska šola
Ljubljana
Zavod za razvoj
socialne vključenosti,
odprte karte
Zveza društev slepih in
slabovidnih Slovenije

Vesna Bunderla

Katarina Šinkovec
Alenka Lekšan

Katjuša Kovačič
Nastja Pirtovšek

Zavod za plesno
terapijo, Maja Dvoršek
Mestna zveza
tabornikov Ljubljana
Tovarna zabave, Jaka
Srpčič s.p.
Igor Letonja
OE Dom
Narodna galerija

Kreativni ples in kreativni
tango
Pomagaj taborniku najti
rutko
Kocke velikanke

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

Maja Dvoršek

Kratka orientacija po okolici Kongresnega trga in reševanje preprostih
nalog na postajah.
Domišljijska igra, grajenje skulptur s kockami velikankami.

Gea Štepec

Hokej in rokomet
Hiške iz mansarde
Cvetlične girlande

Igor Letonja
Petra Magister
Narodna galerija

Društvo za kulturo
inkluzije (DKI)
Olifu
Olifu
DKI

Igra Specialni Zdravko

Igrali bomo hokej in rokomet.
Razstava hišk iz mansarde.
Po vzoru slike Poletje Ivane Kobilca bomo iz krep papirja izdelovale
cvetlične girlande.
Družabna igra Specialni Zdravo – spoznavanje zdravega načina življenja.

DKI

Olifu racerji
Olifu igre
Poligon z invalidskim
vozičkom
Slepi poligon

DKI
DKI
DKI
DKI
DKI
DKI
DKI
DKI

Specialni telovaj
Velike smuči
10 podaj z eno roko
Igre z loparji
Igre z žogo
Namizni tenis
Ročni nogomet
Velikanske puzzle

Vožnja po poligonu z Olifu racerji.
Igre: Olifu quartata, Olifu namizni nogomet in Olifu žerjav
Premagovanje poligona na invalidskem vozičku.
Premagovanje poligona z prevezanimi očmi ali prispodobo drugega
gibalnega primanjkljaja.
Preskušanje poligona, kot ga imajo vadeči na vadbi Specialni telovaj.
Premagovanje razdalje z velikimi, skupinskimi smučni.
Igramo se igro 10 podaj z eno roko.
Na voljo bodo različni loparji in žogice za igro z loparji.
Igra različnih iger z žogo.
Igra namiznega tenisa.
Igra ročnega nogometa.
Sestavljanje sestavljanke z velikanskimi puzzli.

Jaka Srpčič

DKI
DKI
DKI
DKI
DKI
DKI
DKI

Kotiček družabnih iger
Bralni kotiček
Risanje
Poslikava obraza
Prstne barve
Slackline
Bolšjak

Igramo se različne družabne igre.
V senci pod drevesi prebiramo različne knjige.
Rišemo poljubne risbice.
Risanje in ustvarjanje po obrazu.
Ustvarjamo s prstnimi barvami.
Lovimo ravnotežje na napetem slacklinu med drevesi.
Izdelujemo nove izdelke iz recikliranih stvari.

