
 

 

 

 

Žalec, 9.5.2016 

Zadeva: Sodelovanje v tednu vseživljenjskega učenja 2016, ki bo potekalo v soboto, 21. maja 2016 v 

Zavodu – Center za pomoč otrokom in staršem, Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec 

 

Delavnica 1 

Kraj izvedbe: Zavod – Center za pomoč otrokom in staršem, Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 Žalec  

Čas izvedbe: sobota, 21.5.2016 od 9.00 do 11.00 .  

Ciljna skupina: odrasli.  

Vsebina izvedbe: delavnica za aktivacijo možgan po sistemu Brain Gym – Double Doodle Play – 

sočasna uporaba obeh rok. Udeleženci (odrasli) bodo ustvarjali  (risali, barvali) z obema rokama 

hkrati in se ob tem zabavali. Za naše učenje in delo je pomembno, da so možgani v dobri formi, za kar 

lahko poskrbimo z vajami za koordinirano delo obeh možganskih polovic, oči in rok. S pomočjo 

dvoročnega čečkanja in barvanja lahko vsak udeleženec v delavnici postane umetnik, ki zna ustvarjati 

z obema rokama. Udeleženci bodo uživali v procesu aktivacije možgan, rok in vizualnega sistema ter 

ustvaril izdelke, ki jih ne bo nihče kritiziral. Barvali ali risali bodo različne motive, pri tem pa uporabili 

obe roki in s tem aktivirali obe možganski polovici. Poleg barvanja in risanja razglednic bodo spoznali 

značilnosti oseb z avtizmom. Ker v tednu vseživljenjskega učenja poteka tudi akcija Radi pišemo z 

roko, bo vsak udeleženec svojo dvoročno pobarvano razglednico izpolnil in nanjo z roko napisal 

značilnosti oseb z avtizmom ter njihove potrebe po posebni obravnavi. Razglednice bomo kot 

opozorilo na neurejeno področje poslali vsem tistim, ki so odgovorni za neurejeno skrb za otroke in 

odrasle z avtizmom.  

Cilj delavnice: spoznati igriv in zabaven način aktivacije možgan; opozoriti na pomen pisanja z roko; 

spoznati značilnosti oseb z avtizmom; opozoriti vse odgovorne osebe na neurejeno področje skrbi za 

otroke in odrasle z avtizmom.  

Izvajalec delavnice: Sabina Korošec Zavšek, prof.def.  

 



Delavnica 2 

Kraj izvedbe: Zavod – Center za pomoč otrokom in staršem, Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 

Žalec  

Čas izvedbe: sobota, 21.5.2016 od 9.00 do 11.00 . 

Ciljna skupina: otroci in odrasli.  

Vsebina izvedbe: pred našim Centrom bo potekala izmenjava knjig in igrač za otroke in odrasle. 

Vsakdo, ki meni, da bi lahko daroval kakšno knjigo ali igračo, ki je ne potrebuje več, bo v zameno 

lahko dobil drugo knjigo ali igračo, ki je še ni imel. Pred našim Centrom bo mogoče prebirati tudi naše 

knjige o avtizmu.  

Cilj delavnice: izmenjati igrače in knjige in s tem poskrbeti tudi za ohranjanje našega čistega in 

zdravega okolja.    

Izvajalec delavnice: Vanja Dajčer, prof.def.  

 

 

Delavnica 3  

Kraj izvedbe: Zavod – Center za pomoč otrokom in staršem, Žalec, Ulica Ivanke Uranjek 1, 3310 

Žalec  

Čas izvedbe: sobota, 21.5.2016 od 9.00 do 11.00 . 

Ciljna skupina: starši.   

Vsebina izvedbe: predavanje za starše, kako učinkovito komunicirati s svojimi otroki, da bo pogovor 

učinkovit, da bodo otroci razumeli, kaj jim starši sporočajo, da se ob tem otroci ne bodo počutili 

zavrnjene, krive, ampak da bodo iz sporočila razumeli, da jih imajo starši radi ter da jim postavljajo 

meje zato, ker jim želijo pokazati v življenju pravo pot.   

Cilj delavnice: spoznati lasten način komunikacije z otrokom in spoznati, kako komunicirati z 

otrokom na bolj učinkovit način.     

Izvajalec delavnice: Mojca Cesar, spec.pedag.  

 

Ta dan je udeležba na delavnicah brezplačna.  


