16. mednarodni festival Igraj se z mano 2022
Delavnice – sobota, 28. 5. 2022
Naziv
društva/organizacije
Slovensko društvo
ljubiteljev kemije in
Institut "Jožef Stefan"
Slovensko društvo za
terapijo s pomočjo psov
Tačke pomagačke
TPLJ, d.o.o.
OŠ dr. Slavka Gruma
Zagorje
Zavod za razvoj
socialne vključenosti,
odprte karte
Zavod ZRNO

PGD Barje

Ime delavnice

Opis delavnice

Vodja delavnice

Šola eksperimentalne
kemije

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

Melita Tramšek

Igrajmo se s kužki

Prikaz vzgoje, nege, prehranjevanje kužkov, igranje z njimi in pristop do
kužkov ter premagovanje strahu do psov.

Tatjana Alenka
Pavlič

Trampolinčkanje in
osnove akrobatike
Barvite igrarije

Poligon iz več postaj z polivalentnimi blazinami, manjšim trampolinom in
ostalimi pripomočki.
Krepljenje specialno-pedagoških spretnost pri otrocih različnih starosti na
igriv način.
Priprava smutijev na različne načine.

Izabela But

Priprava smutijev

RINGRING12

Predstavitev gasilcev

Anja Kuder
Tim Bučar

Igranje družabne igre RINGRING12, s pomočjo katere se lahko vživimo v
Tadej Zevnik
svet oseb s posebnimi potrebami. Spoznavanje simptomom duševnih
motenj in duševnih bolezni. Delavnica je namenjena ozaveščanju
"drugačnosti" na drugačen način.
Predstavitev gasilskega kamijona in kratko tekmovanje v gasilskih veščinah. Peter Plot

Pionirski dom - Center
za kulturo mladih

Pokukaj v znanost

Predstavitev programa Mladi raziskovalci, preizkušanje različnih optičnih
pripomočkov in igrač, gledanje pod mikroskop in izdelava svojih
pripomočkov za opazovanje okolice.
Popotovanje skozi različne skrbi za zdravje – hoja okrog stožcev, lovljenje
milnih mehurčkov, kocka zdravja, prikaz čiščenja zob na modelu.
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.
Ustvarjanje verižnega eksperimenta, to je skupek elementov, ki se s
pomočjo sprožilne kovinske kroglice poganjajo eden za drugim, tako da
prejšnji sproži naslednjega.
Izdelovanje origamija – zgibanje papirja brez lepila in škarij.
Predstavitev JOSI -Wismi je kakovosten športni voziček za osebe z
dodatnimi potrebami podjetja John GmbH.

Mojca Čampa

ZD Ljubljana

Skrb za zdravje

Razgibajmo Ljubljano

Razgibajmo Ljubljano

Društvo Mavrica izzivov

Pogovarjamo se drugače

OŠ Koroška Bela
Jesenice, PŠ Blejska
Dobrava
/
Zavod za razvoj
socialne vključenosti,
odprte karte
Mestna zveza
tabornikov Ljubljana
Tovarna zabave, Jaka
Srpčič s.p.
Veleposlaništvo
Ukrajine v Sloveniji
OE Dom
Društvo za kulturo
inkluzije (DKI)

Verižni eksperiment

Pomagaj taborniku najti
rutko
Kocke velikanke

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

Gea Štepec

Ukrajinsko vezenje

Izdelovanje ukrajinskega vezenja – lahko ustvariš svoje ime in ga potem
prišiješ na majico, oblačila ali narediš spominek.
Razstava hišk iz mansarde.
Družabna igra Specialni Zdravo – spoznavanje zdravega načina življenja.

Natalia
Markevych-Pritsa
Petra Magister

Origami
JOSI prikolica 3 v enem

Hiške iz mansarde
Igra Specialni Zdravko

Tea Kosmač
Katarina Šinkovec
Alenka Lekšan

Jana Lavtižar
Pekolj
Tajda Hladnik
Tim Bučar

Jaka Srpčič

Olifu
Olifu
DKI
DKI

Olifu racerji
Olifu igre
Poligon z invalidskim
vozičkom
Slepi poligon

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

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.
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.

