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PREDSTAVITEV DELAVNIC IN USTVARJALNIC 

 

1. Vodne kocke (mentorica Katarina Kukovičič Unetič)  

Dijaki bodo v povezavi z legendo o škratu Čatež izdelovali didaktične kocke. Spoznali bodo 
njihovo uporabnost na različnih stopnjah kognitivnega razvoja predšolskega otroka. 
V delavnici sodeluje 1 dijak z vsake šole. 
 

2. Vodne igre brez meja (mentorja Vladka Lopatič Omerzu, Sandi Rašović) 

Pri pouku športne vzgoje smo z vodo zelo povezani, saj imamo vsako leto v Termah Čatež 
športne plavalne dneve, veslamo po reki Krki, skratka delček vodne zabave vam bomo pričarali 
tudi mi. Potrebujete seveda športno opremo, ne pozabite pa na dodatno opremo, v primeru, da 
vas voda popolnoma prevzame. Na delavnici si bomo pripravili rekvizite in uživali v vodnih igrah 
brez meja. 
V delavnici sodelujeta 2 dijaka z vsake šole. 
 

3. Akvarel efekt (mentor Alojz Konec)  

Na likovni delavnici AKVAREL EFEKTI bo največ dvanajst udeležencev dve šolski uri ustvarjalo 
pod mentorstvom aktivnega akvarelista in pedagoga. Ukvarjali se bodo z različnimi akvarelnimi 
učinki: polaganje barv, suho na suho, reservage, mokro v mokro, pivnanje, močenje, pršenje, 
feniranje, kaligrafija potez. Rezultate te umetniške izkušnje bodo predstavili na priložnostni 
razstavi. Material in pribor za delo in razstavo bo preskrbljen na šoli gostiteljici. 
V delavnici sodeluje 1 dijak z vsake šole. 
 

4. Tradicionalni promet na Savi (mentor Boštjan Kolar, Posavski muzej Brežice) 

Na delavnici bomo prikazali, s kakšnimi plovili so včasih pluli po reki Savi ter v kakšne namene 
so jih uporabljali. Ob pripovedovanju zgodb bodo lahko udeleženci z našo pomočjo izdelali svoje 
leseno plovilo in na vodi preizkusili njegovo delovanje.  
V delavnici sodelujeta 2 dijaka z vsake šole. 
 

5. Haiku (mentorica Danica Pozvek Vidmar)  

Razmišljali bomo o vodi in zbrali zamisli, vtise, doživetja ...  Seznanili se bomo s staro 
japonsko pesniško obliko in ustvarjali drobne pesmi, ki jih bomo ob zaključku na različne načine 
predstavili. 
V delavnici sodeluje 1 dijak z vsake šole. 
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6. Zaigrajmo skupaj (mentorica Mileva Kralj Buzeti)  

S flavticami, ki jih prinesete s seboj, in orfovim inštrumentarijem bomo ustvarili glasbeno 
spremljavo ljudskega plesa. 
V delavnici sodeluje 1 dijak z vsake šole. 
 

7. Folklora (mentorica Vesna Molan, OŠ dr. J. Toporišiča Dobova)  

Folklora je sestavljena iz več elementov: ples, petje, instrumentalna glasba, dramatizacija, 
kostumografija ter odrska postavitev. Skupaj bomo poenostavili odrasli ljudski ples na način 
primeren predšolskim otrokom.  V odrsko postavitev bomo vključili vse elemente in oblikovali 
odrsko postavitev primerno za predšolske otroke. 
V delavnici sodelujeta 2 dijaka z vsake šole. 
 

8. Voda in energija (mentorica Nadja Ivšić)  

Izdelovanje preprostih mlinčkov na vodo iz naravnih materialov in razmišljanje o uporabi vodne 
energije v današnjem času. 
V delavnici sodeluje 1 dijak z vsake šole. 
 

9. Mehurčki (mentorica Martina Peterlin)  

Dijakinje in dijaki bodo izvedli poskus z milnico. Ob tem bodo spoznali, da naravne vode vsebujejo 
številne raztopljene snovi, ki vplivajo na intenzivnost penjenja milnice.  
V delavnici sodeluje 1 dijak z vsake šole. 
 

10. Spoznajmo otrokov razvoj (mentor Matjaž Hančič Kajin) 

V delavnici bomo oblikovali motive za otrokov razvoj pojma števila, vključili bomo socialni razvoj, 
spoznavanje barv in likov ter izdelali aktivno knjigo. 
V delavnici sodeluje 1 dijak z vsake šole. 
 

 

  


