KDO SMO?

ZA STARŠE

Vse animatorke aktivno delujemo v okviru
Kulturnega društva Ambrus. Na različnih področjih
(plesnem, ustvarjalnem, pevskem, dramskem,...)
pripravljamo aktivnosti za otroke, tako za tiste
najmlajše, kot tudi za malo starejše.

Delavnice bodo potekale en teden na različnih
lokacijah v Ambrusu. Potekale bodo od 9ih do 15h.
Pred in po delavnicah pa je možno tudi varstvo.

Stare smo od 16 do 35let. Smo dijakinje, študentke,
nekaj izmed nas pa je tudi že ponosnih mamic.
Ta teden bomo z vami preživele:
Maja Tratar, Melita Mersel Hočevar, Marjana Perko,
Ksenija Muhič, Erika Hrovat, Špela Zupančič, Alenka
Godec, Tjaša Bradač, Teja Bavdek, Monika in Manca
Hočevar.
Delo z otroki in mladino nas zelo veseli, zato že
komaj čakamo, da skupaj preživimo kreativen,
zabaven, poučen in sproščen počitniški teden.

Za hrano in pijačo bo poskrbljeno. Hrano bomo v
okviru delavnic večinoma pripravili sproti iz domačih
pridelkov .
Varstvo in delavnice so brezplačne, hvaležni pa
bomo za vsak prostovoljni prispevek.

možni termini:
7.7.2014 - 11.7.2014
21.7.2014 - 25.7.2014
4.8.2014 - 8.8.2014
18.8.2014 - 22.8.2014
Na podlagi prijav se bo izbral teden v katerem bo
prijavljenih največ otrok.

PRIJAVE IN INFO
do 23. junija na telefon in email:
MELITA _ 041 259 670 _ melita.mersel@yahoo.com
MARJANA _ 041 966 117 _ gabez.perko@gmail.com

KD Ambrus vabi na

brezplačne

poletne
delavnice
2014
in varstvo

v Ambrusu

Za mladino
in
vse otroke od 5 let naprej.

POTEK DNEVA

USTVARJAJMO
izdelajmo slike, lutke in živalce iz
stvari, ki jih najdemo v naravi ali v
naših omarah. Naredimo piščalke,
ropotuljice, tiskajmo na majice in
delajmo verižice iz
naravnih materialov.

7.00 - 8.30 varstvo z zajtrkom
v kulturnem domu
v Ambrusu
9.00 - 12.00 aktivnosti in delavnice
12.00 - 13.00 kosilo

POSTAVIMO SE
NA ODER

13.00 - 15.00 aktivnosti in delavnice

Preizkusimo se v vlogi igralca in
režiserja, naučimo se mimike in
izražanja. Skozi zanimive igre
spoznavajmo umetnost
igranja.

15.00 - 17.00 aktivno varstvo z malico

SKUHAJMO SI SAMI

Pripravimo si malico, prigrizke in
skuhajmo kosilo. Preizkusimo se
v peki kruha.

POJMO IN
IGRAJMO
Preizkusimo se v petju in igranju
na različne inštrumente. Naučimo
se nekaj preprostih pesmi in se
preizkusimo v nastajanju
ZAPLEŠIMO
ritma.
Razmigajmo telo in duha.
Zaplešimo na ritme domačih in
tujih zvrsti. Preizkusimo se v polki
in valčku, hiphopu, jazzu,
freestylu...

GREMO NAOKOLI

PIŠIMO, RIŠIMO
IN FOTOGRAFIRAJMO

Spoznajmo naravo skozi igro in
se sprehodimo po gozdu.
Poiščimo skrite zaklade, naučimo
se orientacije v naravi in se
poučimo o starih obrteh.

Ujemimo zanimive trenutke
našega dne in zapišimo svoje
misli. Naučimo se skiciranja in
ustvarimo knjižico o naših
dogodivščinah.

