SEZAMOV KOTIČEK NA KINO OTOKU
JUNIJ 2011
DATUM

08.06.2011 DOPOLDAN

08.06.2011 POPOLDAN

09.06.2011 DOPOLDAN

09.06.2011 POPOLDAN

OPIS DOGAJANJA
DELAVNICA (Na morje):
Pripotovali smo na morje… Takšna bo tudi
delavnica, povsem morska, izdelovali bomo
ribe nogavičarke, jih potopili na morsko dno
in raziskovali, kakšno je življenje v vodi.
Naredili bomo ribiške palice in videli kaj vse
se z njimi lahko ujame.
KOTIČEK ZA MALČKE:
Prisluhnili bomo pravljici o morju, življenju
na morju. Poslušali bomo šumenje valov in
izdelali pobarvane steklenice, ki so s
sporočilom pripotovale na obalo. Steklenice
bomo kasneje uporabili pri igrah.
DELAVNICA:
Dopoldanske izdelke bomo uporabili za
igranje. Priredili bomo tekmovanje o ribičiji.
Videli bomo kdo je najbolj spreten in kdo bo
ulovil največ rib. Kdo bo ulovil največjo,
najtežjo ribo.
KOTIČEK ZA MALČKE:
Pripravili bomo bazenčkanje. V vodo bomo
potopili različne stvari in jih opazovali. Delali
bomo milne mehurčke.
DELAVNICA (Prvi film):
Pripravili bomo filmsko sceno. Dogovorili se
bomo, kaj bomo posneli, kakšna bo vloga
posameznega otroka. Pripravili bomo poligon
za akcijske igre, potem pa se pomerili v
spretnostih. Na koncu bomo vsi skupaj
zmagovalci, ker bomo pogledali posnetek,
naš prvi film.
KOTIČEK ZA MALČKE:
Tudi mi bomo posneli zgodbo, zgodbo
občutkov. Snemali bomo izraze malčkov ob
dotiku prijetnih, manj prijetnih, toplih,
hladnih, nežnih, čudnih… dotikov.
DELAVNICA: V kolikor nam uspe
sponzorsko dobiti fotoaparate za 1x uporabo,
jih bomo razdelili med otroke. Naučili se
bomo opazovati, gledati in na koncu posneti
fotografijo. Fotografije bi naslednji dan
razdelili otrokom, kot darilo in spomin na
Kino Otok.
KOTIČEK ZA MALČKE:
Šepetali si bomo na blazinah s Sezamovo

10.06.2011 DOPOLDAN

10.06.2011 POPOLDAN

11.06.2011 DOPOLDAN

11.06.2011 POPOLDAN

12.06.2011 DOPOLDAN

kokoško, pa se kratkočasil, jo hranili in kuhali
njena jajčka.
DELAVNICA (Sampaguita):
Odpotovali bomo daleč na Filipine. Odprli
bomo knjige, pogledali znamenitosti,
značilnosti… Pogovarjali se bomo o otrocih,
kaj počnejo, so drugačni, se imajo prav tako
radi, se radi igrajo? Izdelali bomo ogrlice iz
cvetlic in naredili laterne.
KOTIČEK ZA MALČKE:
Izdelali bomo ceste, avtoceste, mesta, parke.
V njih pa zasadili cvetlice.
DELAVNICA:
Igrali se bomo socialne igre. Od ristanca, do
zemljokrast, roka na roko, spletli bomo
pajkovo mrežo....
KOTIČEK ZA MALČKE:
Igrali se bomo na blazinah. Pomagali bomo
plesti pajkovo mrežo, v katero bomo vpletli
igrače kasneje pa plezali in jih iz mreže
reševali.
DELAVNICA(Nariši se):
Na velika platna bomo slikali sami sebe.
Prijatelji bodo obrisali naše telo, potem a
bomo sami naslikali vse detajle, ki jih na sebi
vidimo. Platna bomo združili v krog, kot bi se
objeli. Naše celo postavne portrete, pa bomo
razstavili.
KOTIČEK ZA MALČKE:
Na platna bomo odtisnili stopala in roke.
Naredili bomo pot. Odtisnili bomo kremplje
ptičev, stopala psičkov, medvedov, tigrov…
DELAVNICA:
Na skupinski delavnici, si bomo podajali
velik list papirja, kjer bo vsakdo dodal
naslednjo črto, na koncu pa bomo videli
kakšna bo naša skupinska slika. Bo pisana?
Bo zgovorna? Bo naslikan kdo od nas, katera
od živali, pokrajina, hiša, naš medvedek?
Pustimo se presenetiti.
KOTIČEK ZA MALČKE:
Poslikali bomo svoje obraze (facepainting),
roke se bodo spremenile v ribe, morske pse,
rake… karkoli bo prinesla domišljija.
DELAVNICA:
Priredili bomo športni dan. Uporabili bomo
prav vse izdelke, ki smo jih naredili. Igrali
bomo štafete, vozili se bomo z Sezamobilom,
čofotali v bazenčkih, se igrali in si podajali
vodne balončke, z njimi plesali.

12.06.2011 POPOLDAN

KOTIČEK ZA MALČKE:
Iz kartonastih škatel, igre Stolp, bomo gradili
hišice, kjer se bomo skrivali. K sosedom se
bomo na sok pripeljali z Sezamobilom.
DELAVNICA:
Igrali se bomo giga igre, ki jih je Sezam
pripravil v okviru drugih projektov. Gradili
bomo stolp, vlekli mikado palčke, premikali
figure za Človek ne jezi se, ter podirali keglje.
KOTIČEK ZA MALČKE:
Uživali bomo na blazinah. Podajali in kotalili
si bomo žoge, naredili bomo inštalacijo,
tunel, po katerem bodo žoge potovale skupaj
z nami.

