JESENSKE POČITNICE V OTROŠKEM STOLPU PUNGERT
PLASTIČNO MAKETARSTVO
Termin:
Ponedeljek 29. in torek 30. oktober
Od 09:00 – 11:30
Cena s subvencijo: 10 eur (z ddv)
Prijave sprejemamo: do torka 23. 10. 2018
Prijava*:
e-obrazec ali e-naslov slavica.okorn@jskd.si
Želite izdelati makete letala, ladje, avtomobila, motorja, lokomotive, … Plastično
maketarstvo je dejavnost, ki vzpodbuja natančnost, preciznost in zavzetost, ki
slehernemu posamezniku koristi v vsakdanjem življenju. Maketa mora biti tako po
barvi in obliki čim bolj podobna pravemu objektu, katerega maketo izdelujemo.
Delavnica primerna za otroke 7+.
Mentor:

Bine Logar

*Po prijavi Vam bomo poslali predračun. Prijava je potrjena po plačanem predračunu.
Že vplačano kotizacijo vrnemo le ob predložitvi zdravniškega potrdila. S predhodnim plačilom zagotovite
udeležbo na delavnicah. Delavnica se izvede, če je na delavnico prijavljenih vsaj deset (10) udeležencev.
Kotizacija mora biti poravnana še pred začetkom delavnic, sicer udeležba ni mogoča.

TEKSTILNICE
Termin:

Ponedeljek 29. oktober
Od 16:00-18:00

Otroci na delavnici ustvarjajo različne izdelke iz blaga tako, da ga bodisi šivajo ali
lepijo skupaj. Ob tem razvijajo ročne spretnosti, kreativnost, občutek za estetiko in
spoznavajo koristi ponovne uporabe materialov.
Delavnica primerna za otroke 5+.
Menotrica:
MALO PO SVOJE

Meta Vovk Čalič, oblikovalka in pedagoginja

Termin:
Termin:

Torek 30. oktober
Od 16:00-18:00
Petek 2. november
Od 10:00-12:00

Na delavnici ustvarjamo na različne načine, razvijamo ročne spretnosti, uresničujemo
svoje zamisli, ustvarjamo z običajnimi stvarmi in navdihom.
Delavnica primerna za otroke 3+.
Mentorica:

Fani Cerkovnik, ustvarjalka in vzgojiteljica

DRUŽINSKI FILMSKI VEČERI
Večer za družinski obisk v stolpu in kakovostno preživljanje časa ob izbranih igranih
in animiranih filmih. Družinske filmske petke odpiramo s slovenskimi animiranimi
filmi, ki že vrsto let navdušujejo otroke po vsej državi.
KOYAA IN NAGAJIVI PREDMETI
Termin:
Petek 2. november
Pričetek ob 17:00
Animirani filmi primerni za otroke 3+.
Program animiranih filmov, skupaj 32 min
Kolja Saksida, Slovenija, 2017, brez dialogov
Koyaa, visok, suhljat mladenič v planinski opravi, velikih radovednih oči in igrivega
značaja, postaja eden najbolj prepoznanih slovenskih animiranih filmskih junakov.
Njegov dom je visoko nad oblaki, na gorski polici, kjer mu sicer mirne dni popestrijo
nagajivi vsakdanji predmeti, ki oživijo. Družbo pa mu dela tudi Krokar. Serijo 7 kratkih
animiranih filmov bo dopolnil še dokumentarni film o nastajanju serije o Koyi. Na
projekciji pa se nam bo pridružil tudi sam Koyaa!
Mentor na projekciji: Rok Govednik, filmski kritik in pedagog
Stolpova sobotna USTVARJALNICA
Termin:
Sobota 3. november
Od 10:00-12:00
Risarije, slikarije, igrarije, igre, pravljice in druge zgodbe. Zakaj? Da razvijamo svoje
talente, se družimo in se imamo fino.
Mentorica:

Alja Kump, oblikovalka in pravljičarka

Stolpove sobotne PRIPOVEDOVALNICE
Termin:
Sobota 3. november
Pričetek ob 17:00

Vabljeni na sobotne popoldanske pravljice ob 17:00, ki nastajajo tudi v sodelovanju z
ustvarjalci iz KD KriceKrace. Tokrat s pravljico Bi se gnetli na tej metli.

Mentorica:

Jadranka Završnik, ustvarjalka in pravljičarka

Program je brezplačen, razen delavnice Plastičnega maketarstva.

