POLETNA DELAVNICA IGRANJA NAMIZNIH DRUŽABNIH IGER za osnovnošolce (6-15 let)
KJE:
Kavarna Dobra Poteza
Železna cesta 14 (Župančičeva jama), Ljubljana

KDO:
Organizacija: Društvo Igrolog
Partner: Dobra Poteza

KDAJ:
vsak torek od 13:00 do 16:00
1. in 3. sobota v mesecu od 13:00 do 16:00
od 27. junija do 16. septembra 2017

KAKO:
Delavnica je sofinancirana s strani Mestne
občine Ljubljana in je brezplačna.
Prijave so obvezne.

ZA UDELEŽENCE:
V 3 urni delavnici vas bova dva moderatorja, Jure in Samo, popeljala po svetu družabnih iger, pri čemer
se bova prilagodila raznolikim obiskovalcem. Na voljo imava take in drugačne igre: za mlajše, za
starejše, za mislit, za frcat, za smejat, za pogovarjat se, za riskirat, za sodelovat, za napadat se. Če so
enim všeč take drugim drugačne, se bomo razdelili na dve ali več skupin. Ni nujno biti prisoten vse tri
ure, je pa fino. Ko pridete prvič, prinesite s sabo prijavnico podpisano s strani starša oz. zastopnika.
ZA STARŠE:
V triurnih delavnicam bodo otroci in mladostnih v vodstvu dveh izkušenih moderatorjev spoznavali svet
družabnih iger kot drugačen način druženja in preživljanja prostega časa, alternativen računalniku in
televiziji. Skozi delavnico skušamo pri udeležencih spodbujati socializacijo, razvoj socialnih veščin in
empatijo. Družabne igre vidimo kot male skupnosti, v katerih so vsi udeleženi enakovredni soustvarjalci
skupinske dinamike, znotraj katere se učijo biti avtonomni in hkrati podpreti duh skupine. Med igrami
se pogovorimo o vprašanjih, ki se bodo porodila med igro, na primer vprašanja tekmovalnosti,
sodelovanja in izločenosti, razvijanja določenih veščin. Znotraj iger lahko z udeleženci razvijamo
različne veščine, odvisno od starosti in želja: sodelovanje s soigralci, vztrajnost, veščine prostorskega in
hitrostnega prepoznavanja, miselno iznajdljivost, načrtovanje, kreativnost.

PRIJAVNICA na Igrologovo poletno delavnico igranja namiznih družabnih iger 2017
ime, priimek in starost udeleženca
ime in priimek starša/zastopnika
telefon starša/zastopnika
e-pošta starša/zastopnika
podpis starša/zastopnika
Delavnica je brezplačna. Podpisano prijavnico naj udeleženci prvič prinesejo s sabo.
Otroci mlajši od 9 let naj bodo v spremstvu polnoletne osebe.
Zaželeno je, da so udeleženci prisotni vse tri ure, ni pa obvezno.
Več informacij: http://igrolog.si/poletna-delavnica / Morebitna vprašanja: info@igrolog.si

