16. mednarodni festival Igraj se z mano 2022
Delavnice – sreda, 25. 5. 2022
Naziv
društva/organizacije
Slovensko društvo
ljubiteljev kemije in
Institut "Jožef Stefan"
Društvo rokodelcev Rokodelski center
Moravče
TPLJ, d.o.o.
Tržiški muzej
Zavod za razvoj
socialne vključenosti,
odprte karte
Dom starejših občanov
Ljubljana – Moste Polje
VDC Topnčke Hočevar
BIC Ljubljana

Ime delavnice

Opis delavnice

Vodja delavnice

Šola eksperimentalne
kemije

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

Melita Tramšek

Rože iz krep papirja

Osnove izdelovanja rož iz krep papirja.

Marija Šmidovnik

Trampolinčkanje in
osnove akrobatike
V šuštarski delavnici
Priprava smutijev

Poligon iz več postaj z polivalentnimi blazinami, manjšim trampolinom in
ostalimi pripomočki.
Spoznavanje ročnega dela obrtnikov, šivanje copatkov iz filca.
Priprava smutijev na različne načine.

Izabela But

Štepkova delavnica

Izdelava lutke iz blaga (Štepko) iz odpadnih cunjic.

Ana Čandek

Ročna izdelava voščilnic
Spomin, senzorično
spoznavanje živali,
drobno pekovsko pecivo,
figurice iz marcipanove
mase

Ročna izdelava voščilnic v tehniki šabloniranja z akrilno barvo.
Spomin: tujerodne vrste, senzorično spoznavanje živil, drobno pekovsko
pecivo - pokazali bomo različne načine oblikovanja pekovskega peciva,
oblikovanje figuric iz marcipanove mase.

Jasna Zajec
Ana Pančur

Vilja Lukan
Tim Bučar

Zavod ZRNO

RINGRING12

Društvo Slon

Čudežna premikajoča se
slika

Strokovni center
Planina
Razgibajmo Ljubljano

Cirkus za vse

Društvo Mavrica izzivov

Pogovarjamo se drugače

Ranč Okorn nad
Ljubljano
Center IRIS

Spoznajmo podeželje

Razgibajmo Ljubljano

Društvo ŠKUC

Izkustvene delavnice
Centra IRIS
Odtisi in vtisi

/

Origami

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.
Spoznavanje optične naprave, ki so predhodnice animiranega filma.
Pogledali si bomo kako delujejo in z njihovo pomočjo oživeli tudi svoje
risbice.
Preizkušanje v hoji po vrvi, kitajskem krožniku, žongliranju in še kakšnem
cirkuškem rekvizitu.
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.
Ogled živali ( kokoši, zajček, kozica)...

Tadej Zevnik

Barjev stroj in abeceda, stimulacijska očala slepote in slabovidnosti,
poligon za poizkušanje bele palice.
Ustvarjanje grafičnih matric in štampiljk različnih oblik iz posebnega
gumijastega materiala in nato tiskanje in ustvarjanje čudovitih voščilnic,
kartic in grafik.
Izdelovanje origamija – zgibanje papirja brez lepila in škarij.

Urška Mikolič

Jelena
Dragutinović
Andrej Pivk
Katarina Šinkovec
Alenka Lekšan

Okorn Klara

Nevena
Aleksovski
Tajda Hladnik

Škola za osnovno i
srednje
obrazovanje"Milan
Petrović" sa domom
učenika
Zavod za razvoj
socialne vključenosti,
odprte karte

Frizeri so in

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

Tatjana Lazić

JOSI prikolica 3 v enem

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

Tim Bučar

Center Janeza Levca,
OE Dečkova

"Kocka"

Društvo za pomoč
osebam z motnjo v
duševnem razvoju Barka
Zavod za plesno
terapijo, Maja Dvoršek

Delavnica polstenja mila

Izdelava 'Kocke' – igralno didaktičnega pripomočka, ki učencem omogoča
Irena Virant
igranje družabnih iger, ali izvajanje finomotoričnih nalog ter učenje
zavezovanja vezal, zapenjanja zadrg, gumbov.
Polstenje mila je aktivnost (ročna spretnost), kjer nastajajo uporabni
Urška Rahonc
izdelki iz trajnostnega materiala – volne. Polstena mila porabljamo za piling
in hkrati za čiščenje telesa in obraza.

Kreativni ples in kreativni
tango

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

Maja Dvoršek

Veleposlaništvo
Ukrajine v Sloveniji
CJL - OE Dom
CJL - OE Dom
Tovarna zabave, Jaka
Srpčič s.p.
DKI, CJL Levstikov trg,
CJL Jarše, BIC, CJL
Dečkova

Ukrajinske zapestnice

Izdelava zapestnic iz trakcev.

Hiške iz mansarde
Mi za druge
Kocke velikanke

Razstava hišk iz mansarde.
Predstavitev projekta, izdelava priložnostnih darilc.
Domišljijska igra, grajenje skulptur s kockami velikankami.

Natalia
Markevych-Pritsa
Petra Magister
Danijela Kolenc
Jaka Srpčič

Otok Specialnega
Zdravka

Družabna igra Specialni Zdravo, različne elementarne igre, delavnica
zdravega načina življenja, prikaz zdravih prigrizkov, plesna točka

Olifu
Olifu
Društvo za kulturo
inkluzije (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

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
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.
Ustvarjamo s prstnimi barvami.
Lovimo ravnotežje na napetem slacklinu med drevesi.
Izdelujemo nove izdelke iz recikliranih stvari.

