Srčni vtisi otrok - vrtec Mladi rod

Zvočne delavnice sestavljalnice
-sproščeno druženje z glasbili ob sestavljanju unikatnih lesenih sestavljank-

Sproščenost je vir zadovoljstva in
osebnih kreativnih potencialov.

Vsakdo je unikaten
in ima svoje potenciale.

Mnogo.
Multimedijski umetnik in raziskovalec Samo Svete
samosvete.com

Zvočne delavnice sestavljalnice
-sproščeno druženje z glasbili ob sestavljanju unikatnih lesenih sestavljank-

Ključno poslanstvo/vodilo teh delavnic je:
Sproščenost je vir zadovoljstva in osebnih kreativnih potencialov.
Vsakdo je unikaten in ima svoje potenciale. Mnogo.

Vtis učiteljice:

“V poplavi različnih komercialnih ponudb se mi zdi zelo dobro, da učenci spoznajo
tudi kakšno malo drugačno zvrst dejavnosti. Samo je s svojo umirjeno pojavo in
srčnim pristopom do otrok ter z unikatnimi in izvirnimi sestavljankami otrokom
ponudil prav to. Otroci so se ob poslušanju inštrumentov ter ob sestavljanju
sestavljank umirili in povezali med sabo.” Polona

POTEK DELAVNICE:

Zvočno raziskujemo; spoznamo avstralski didgeridoo, afriške bobne djembe,
afriško kalimbo ter tibetansko pojočo skledo. Inštrumente predstavim, zaigram
in vsakdo lahko poizkusi igrati. Po zvočnem delu sledi sestavljanje sestavljank,
kjer skozi proces sestavljanja različnih sestavljank spoznamo različne življenjske
mehanizme. Opazovanje ali sestavljanje teh sestavljank nas sprošča, harmonizira
in prinaša notranji mir - začutimo notranjo spremembo v pozitivno smer, odprejo
se novi pogledi na svet in nova neprecenljiva spoznanja. Obe možganski polovici
sodelujeta pri iskanju pravih koščkov... skratka zmasira možgančke in preusmeri
pozornost iz vsakodnevnih skrbi. Vzpostavi se sproščeno ustvarjalno vzdušje, kar omogoči
vsakomur, da začuti svoje ustvarjalne potenciale, se jih začne zavedati in izražati.
Skrbno izrezane in ročno pobarvane lesene sestavljanke različnih motivov, barvnih kombinacij in stopenj
zahtevnosti omogočajo vsakemu otroku aktivno sodelovanje v okviru njegovih lastnih zmožnosti in interesov
(diferenciacija in individualizacija).
So odlična podlaga za razvoj matematičnih, bralno-napisovalnih, naravoslovno-tehničnih in
družbeno-socialnih spretnosti in veščin.
Sestavljanke se lahko pritrdijo na tablo kot slike, kar otroke in nas navda z občutkom
uspešnosti in estetske zadovolj(e)nosti.

Otroci izkusijo/pridobijo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vidijo, v živo slišijo in spoznajo tradicionalna glasbila različnih kultur,
možnost igranja na vsa ta glasbila,
načine poslušanja glasbe, sebe, svojih prijateljev,
ritem; notranji, skupine,
ples, gibanje,
intuitivno izražanje,
sproščenost,
ustvarjalno energijo v sebi in okoli sebe,
skozi proces sestavljanja mnogo življenjskih mehanizmov,
socialne, emocionalne, estetske osebnostne kvalitete,
pomiritveno vrednost poslušanja glasbe in igranja na glasbila ter sestavljanja sestavljank,
zavedanje, da je vsak človek unikaten delček čudovite celote.

Sestavljalnice pozitivno vplivajo na razvoj:
•
•
•
•
•
•
•

zbranosti in pozornosti,
vidnega, slušnega in čutnega zaznavanja,
strategij ustvarjalnega razmišljanja,
fine motorike,
koordinacije,
domišljije,
spomina.

samosvete.com

Velikost skupine: do 25 otrok.
Prostor: Za izvedbo delavnice potrebujemo urejeno
učilnico.

Trajanje: 3-5 šolskih ur.

Možno tudi krajši program, samo sestavljanke ali samo glasbila.
Vendar zaradi globje izkušnje priporočam celovit - daljši program.

Primerno za: vrtčevske otroke (3-5 let), učence in dijake.

Sami zvoki in glasbila zanimivi tudi za otroke od 1 leta.
Primerno kot kulturni ali tehniški dan.
Podobne delavnice možne tudi kot rojstnodnevno praznovanje ali
kakršenkoli dogodek.

Cena: 20 € / šolsko uro + kritje potnih stroškov

Vsebina in trajanje se lahko prilagodi specifičnim potrebam
organizatorjev.

Prijave in dodatne informacije na:
samo.svete@gmail.com
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