
NAZIV DELAVNICA OPIS
IMENA 

MENTORJEV

1
Zavod za oskrbo na 

domu Ljubljana

Športna delavnica 

metanje obročev

Tradicionalna igra metanja obročev 

spodbuja tako psihične kot fizične spretnosti. 

Z igro se razvija koncentracija, nadzor nad 

telesom, ocenjevanje razdalje, natančnost in 

spretnosti meta. Igra je zabavna in spodbuja 

spretnosti sodelovanja.

2
Zveza društev slepih in 

slabovidnih Slovenije
Svet na dotik

Na delavnici predstavimo slepoto in 

slabovidnost ter pripomočke, ki jih 

uporabljajo slepi in slabovidni. Udeleženci 

delavnice imajo možnost preizkusiti 

simulacijska očala, ki ponazarjajo različne 

okvare vida, lahko se preizkusijo pri hoji z 

belo palico ter pri različnih družabnih igrah, ki 

so prilagojene slepim in slabovidnim. 

Spoznajo tudi brajico in se preizkusijo pri 

branju in pisanju brajice.

Karolina Doltar, 

Brigita Kosi, 

Polona Car

3 Freelancer Science For All

Our idea is to promote science activities for 

kids to stimulate their curiosity about science 

and about the world, to give them new 

experiences (visual and sensorial) and to 

give them some concepts about science in a 

funny way.

We have an amount of approximately 15 

experiments and we intend to have them in a 

catalogue and when the kids arrive they 

choose the experience they want to do.

Constança 

Simões , Mariana 

Lucas

4 Društvo ŠKUC Pisane plastenke

Na delavnici bomo stare plastenke uporabili 

za ustvarjanje zanimivih figuric. S pomočjo 

barv, kolaža, tkanin in drugega materiala 

bomo plastenke, ki bi sicer končale v smeteh 

spremenili v ptičke, hobotnice, ribe ter ostale 

živali.

Nevena 

Aleksovski

5
Center za varnejši 

internet Safe.si

Safe.si- varna in 

odgovorna raba 

interneta

Ključno poslanstvo točke osveščanja o varni 

rabi interneta Safe.si je izobraževanje otrok 

in mladih o varni in odgovorni rabi interneta, 

zato ponujamo delavnico o teh temah, kjer 

mladi skozi različne aktivnosti pridobijo 

znanja, ki so jim v pomoč pri rabi tehnologije.

Ajda Petek, Katja 

Zrim, Tanja Šterk, 

Tanja Novakovič, 

Marko Puschner

10. Mednarodni festival Igraj se z mano 2016
24.5.2016, torek

Ljubljana



6 Društvo Impro Impro

S skupino ŠILArjev, dijakov, ki sodelujejo pri 

šolski impro ligi, bomo za mimoidoče izvajali 

različne igre, pri katerih se nam bodo lahko 

mimoidoči pridružili. Preko igric se bomo 

naučili poslušanja v skupini, skupinskega 

ustvarjanja zgodbe in slik ter se predvsem 

zabavali.

Sara Šoukal

7 Športno društvo Moste Gimnastični poligon

Postavili bomo krožni poligon s postajami, 

primernimi za vse starostne skupine. Imeli 

bomo stožce, žoge, odrivno desko, prevale, 

ravnotežno pol žogo, ovire, ciljanje tarče, …

Tina Plevnik, 

Patricija Glinšek

8

Društvo za razvoj 

plezalne kulture in 

Plezalni center Ljubljana

Plezanje na plezalno 

steno

Pripeljali bomo nekaj metrov visoko plezalno 

steno, na katero se pleza s pomočjo vrvi. 

Otroci bodo lahko poskusili s plezanjem.

Nina Debeljak, 

Eva Grosek

9 BIC Ljubljana BIC ustvarja

Z delavnicami bomo predstavili delovanje in 

izobraževalne programe BIC Ljubljana (pek - 

izdelava pekovskih izdelkov, slaščičar - 

izdelava figuric iz marcipana, živilsko 

prehranski tehnik - senzorika, 

naravovarstveni tehnik - izdelava hotela za 

žuželke).

Mojca Mekiš

10
Prirodoslovni muzej 

Slovenije
Kača ni igrača

Predstavili bomo našega sodelavca, živo 

kačo vrste ameriški gož, z imenom Kačon 

Čone II. Ob tem bodo obiskovalci izvedeli še 

veliko zanimivosti o kačah in se sami lahko 

prepričali, da kače niso mokre in sluzaste.

Staša Tome

11
Srednja trgovska šola 

Ljubljana
Papirna plastika

Dijaki bodo pripravili polizdelke iz papirja, s 

katerimi bodo otroci lahko izdelali čestitke v 

tehniki "Iris Folding". Uporabljali bomo 

reciklažo (stari ovojni papirji, trakovi,...). Pri 

izdelovanju bomo uporabljali škarje, lepilni 

trak in lepilo v stiku. Prav tako bomo ponudili 

izdelovanje lesenih stenskih ploščic, 

poslikanih z barvami.

Andreja Peteros

12
Športno društvo Invalid 

Ljubljana

Programi mali sonček, 

zlati sonček, Krpan

Izvajamo interesne programe športa otrok na 

podlagi priročnika za izvajanje prilagojenih 

programov. Glede na starostno skupino 

otrok se bodo izvajale naloge iz sklopov 

Mali/zlati sonček za mlajše otroke ter naloge 

iz programa Krpan za najstarejše otroke.

Nina Ivanc, Živa 

Štucin, Marko 

Brežan

13 DZC Janeza Levca Ustvarjalna delavnica

Obiskovalci bodo imeli na delavnici možnost 

sodelovanja pri procesu izdelave filca in 

drugih izdelkov v sklopu našega 

ustvarjalnega programa.

Anica Vilfan, 

Mihela Gospeti



14

Škola za osnovno i 

srednje obrazovanje 

"Milan Petrović" sa 

domom učenika

Kreativno-frizerska 

radionica

Dva dana od 8-13č u toku višednevnog 

trajanja festivala na Kongresnom trgu u 

Ljubljani učenici naše škole uz podršku 

radnog instruktora, nastavnika praktične 

nastave i defektologa realizovaće za sve 

zaineteresovane posetioce i učesnike 

kreativno-frizersku radionicu sa kreativnim 

idejama i brzim transformacijama oblika, 

boje i izgleda fruzura u zavisnosti od 

interesovanja posetilaca štanda.

Tatjana Lazić, 

Marija Vukić, 

Saša Sekulović, 

Aleksandra 

Todorov Nešić

15 Center Janeza Levca
Zelišča tako in 

drugače

Na festivalu potrebujemo stojnico, kot vsako 

leto, na kateri bomo predstavili zelišča in 

izvedli delavnico. Izdelali bomo nekaj 

zeliščnih pripravkov iz dišavnic in drugih 

zelišč. Pri tem bodo sodelovali tudi 

mimoidoči, ki bodo pripravek lahko odnesli s 

seboj.

Snežana Rauter, 

Darka Jakofčič

16 BIC - GVŠ Ljubljana Leze, gre, leti

Člani vivarističnega krožka bomo predstavili 

nekatere živali iz GVŠ-vivarija. Osveščali 

bomo o primerni oskrbi in ravnanju s 

terarijskimi živalmi ter odgovornem 

lastništvu. Pripravili bomo tudi nekaj 

družabnih iger na temo živali (npr. Jež, ne 

jezi se; Črni paličnjak, Živalski spomin...)

Lidija Gnidovec, 

Jure Satler

17 Slovenski šolski muzej
Izdelovanje šolskih 

zvončkov

Z uvodnim razgovorom o šolskih in drugih 

zvoncih, ki jih srečujemo v življenju, 

udeležence povabimo k izdelovanju in 

okraševanju lončenih zvončkov, ki jih po 

končani delavnici odnesejo s seboj.

Marijan Javoršek

18

Študentska sekcija 

Društva specialnih in 

rehabilitacijskih 

pedagogov

Lovilec sanj in 

barvanje mandal

Na delavnici bi izdelovali lovilce sanj iz 

okrogle osnove ter raznobarvnih vrvic 

(volne), peres in nekoliko večjih perlic. 

Obiskovalci bi si sami izbrali barvne 

kombinacije, pri izdelovanju bi jih vodile 

prostovoljke (članice študentske sekcije 

Društva specialnih in rehabilitacijskih 

pedagogov). Prav tako bi jim na delavnici 

ponudile madale, ki bi jih lahko pobarvali.

Marko Strle, Irena 

Trošt, Tinka 

Ferkolj, Nina 

Pavlin, Živa Jakšić 

Ivačič, Nastja 

Obrul, Tadeja 

Donša, Timea 

Starič, Lea Šprah, 

Maruša Štular, 

Nina Potočnik, 

Nika Obed, Lara 

Hodej, Manca 

Kozinc, Barbara 

Kadunc, Špela 

Schmid, Špela 

Mlakar, Sara 

Danilovska, Marija 

Krajnc

19

Slovensko združenje za 

cirkuško pedagogiko 

cirkokrog

Cirkuška delavnica

Predstavitev cirkuških rekvizitov in učenje 

osnovnih trikov s cirkuškimi rekviziti skozi 

igro in prosto vadbo.

Jan Jereb, 

Kristina Debenjak, 

Irena Bilčič



20 Katarina Müller Filc kotiček

Izdelava škatlic, copatov itd. iz filca. Za 

delavnico bi potrebovali škarje in alkoholne 

flomastre (za prerisovanje šablon).

Katarina Müller, 

Anja Radović, 

Maja Mihajlović

21 Zavod ARS VIVA Slikajmo z usti

Pripravili bomo delavnico slikanja z usti, na 

kateri bodo sodelovali slikarji iz Slovenije, ki 

so člani mednarodnega združenja slikarjev, 

ki slikajo z usti ali nogami.

Rasso Causevig, 

Benjamin 

Žnidaršič

22 Družinski zavod Metulj Metuljeva ustvarjalnica
Ustvarjanje drobnih dekorativnih in 

uporabnih izdelkov.
Taja Tatjana Berk

23
Moderna galerija 

(MG+MSUM)

Kje živi sodobna 

umetnost?

Muzej sodobne umetnosti Metelkova 

(+MSUM) ni navaden muzej! Ima velikanska 

vhodna vrata, poševne stene, blazine po tleh 

... Nekatere umetnine se gibajo, slike in kipi 

so nenavadnih oblik, na razstavi pa nas 

velikokrat presenetijo igrive umetniške 

instalacije! Spoznali bomo tudi ostale 

svetovne muzeje sodobne umetnosti in se 

lotili izdelave svojega muzeja!

Ksenija Kumer, 

Maša Žilevski

24

Utrinek sanj, Zavod za 

spodbujanje lepše 

prihodnosti

Modna revija

Z otroki izdelamo obleke iz papirja. 

Pripravimo modno brv, po kateri se otroci 

sprehodijo in pokažejo kakšne kreacije so 

ustvarili in s tem določijo trend prihajajoče 

sezone.

Jasmina Hlaj, 

Nejc Vaupotič, 

Leon Zelko

25 Blaž Vozelj
Pik pok, mehurčki so 

top
Lastna izdelava milnih mehurčkov.

Blaž Vozelj, Nina 

Hinić, Bojana 

Gašperič

26 Podjetje FUN4U XXL doživetje

Na naši delavnici se bodo sodelujoči lahko 

preizkusili v XXL spominu in XXXL človeku 

ne jezi, ki je največja igra v Sloveniji in je 

primerna za ljudi vseh starosti. Na njej se 

lahko naenkrat igra tudi 16 ljudi.

Luka Brulc

27

Športno in kulturno 

društvo Capoeira 

Slovenija

Capoeira

Udeleženci delavnice bodo spoznali osnovne 

elemente capoeire: osnovno gibanje, 

napade, umike, akrobacije.

Capoeira je brazilska veščina, ki združuje 

igro, borilno veščino, ples, glasbo in 

akrobatiko. Primerna je za otroke in odrasle, 

moške in ženske, bolj ali manj fizično 

pripravljene.

Urška Stolnik, 

Vojko Stolnik, 

Domen Roter, 

Tanja Vrhovnik 

Sajovic, Vesna 

Cesar, morda še 

kdo drug

28 Vesper, d. o. o. (Stabilo) Ustvarjanje s Stabilom

Na delavnici bodo obiskovalci lahko 

ustvarjali (z barvicami, voščenkami, 

flomastri, vodenimi barvicami ...) s Stabilo 

izdelki. Pod mentorstvom bodo izdelovali 

umetniške izdelke in svoji domišljiji pustili 

prosto pot.

Ana Malilk

29 Črt Pikis Fotografska delavnica
Otroci si bodo nadeli čudežna oblačila ter se 

nasmehnili v objektiv festivala!
Črt Piksi



30
Srednja zdravstvena 

šola Ljubljana

Merjenje Krvnega 

tlaka, izdelovanje 

šopkov, origami, 

zdravo živim

Mimoidočim bomo na njihovo željo izmerili 

krvni tlak in jim prikazali TPo. Skupaj bomo 

izdelovali šopke iz svežega cvetja in krep 

papirja, izdelovali bomo origami, predstavili 

bomo škodljivosti kajenja, igrali bomo 

"ristanc". vsak si bo lahko izdelek odnesel s 

seboj za spomin..., prav tako tudi zloženke 

za zdrav način življenja...

Nikica Grkman, 

Martina Škrabec

31 Ustanova Mali vitez
Likovno-ustvarjalna 

delavnica

Risanje, barvanje, izdelava zapestnic, ogrlic, 

ročno izdelan nakit
xxxxx

32 Nastja Vodenik Poslikava obraza

Poslikava obraza z različnimi motivi, za 

slikanje se uporabljajo barve na vodni 

osnovi.

Nastja Vodenik

33 Klub Pelikula.si
Učne igre z origami 

volkci

Na delavnici origami bodo otroci ustvarili 

tistega volkca, ki je v zgodbi pojedel Rdečo 

Kapico. Otroci se bodo lahko preizkusili tudi 

v zabavnih učnih igrah, ki popestrijo deževne 

dni. Podelili bomo tudi nagadice.

Miha Dulmin, Nika 

Dulmin

34
Zavod za oskrbo na 

domu Ljubljana

Delavnica "Urjenje 

spomina"

Na delavnici bomo uporabili različne tehnike 

urjenja spomina. Igrali se bomo igro "Država, 

mesto, vas", družabno igro "Spomin", 

miselno igro "Vislice", reševali križanke, 

rebuse, govorne igre in še kaj.

Amir Crnojević, 

Barbara Samec

35 Zavarovalnica Generali Levčkov svet

36

Hotel Meksiko in 

Društvo za kulturo 

inkluzije

37 Tcollege Slovenija
Naj učenje postane 

zabava

38 Kaja Čelesnik
Delavnica fine 

motorike

Na delavnici bomo izdelovali slike iz 

sladolednih palčk in barvnega papirja.
Kaja Čelesnik

39 Mirjam Strmole Izdelovanje glasbil

Na delavnici bomo iz vsakodnevno 

uporabljenih predmetov ustvarjali preprosta 

glasbila.

Mirjam Strmole

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Društvo za kulturo 

inkluzije

* 1,2,3 hodimo vsi

* Poligon s poganjalčki

* Štafetne igre z zavezanimi očmi, brez rok in z eno nogo!

* Veliki puzzli 'Igraj se z mano'

* Ristanc, keglanje, badminton, twister

* Vroča žoga/5 podaj

* Športni poligon s premagovanjem ovir

* Ustvarjalna delavnica

* Naredi si lutko iz cunj

* Peka palačink

Levček na svoji delavnici otroke uči kreativnosti ter jih vodi 

animira na  svojevrsten način.

Dobrodošli v hotelu.

Pripravili bi razne naloge – logika, uganke, uganke v tujih 

jezikih...., barvanje mandal


