Ustvarjalnica 2019
Kotiček Ustvarjalnica je bil po številu obiskovalcev v letošnjem letu najbolj obiskan kotiček na
Doživljajskem igrišču. Letos se je delavnica ustvarjanja prvič izvajala kar štiri zaporedne dni v tednu, in
je potekala v letni sezoni, od začetka aprila, pa vse do zaključka septembra oz. začetka zimske
sezone.
Vsak teden je otroke v Ustvarjalnici pričakala nova tema. Vabila s slikami, ki so nastala izpod rok
spretnega risarja Sergia, so bila redno objavljena na oglasni deski pri vhodom na Doživljasko igrišče.
Ob lepem, suhem vremenu, je ustvarjanje potekalo v ustvarjalnem kotičku pred avtobusom, v primeru
dežja se je prestavilo pod streho, na avtobus.Otroci, ki so obiskali Ustvarjalnico, so se tako iz tedna v
teden seznanjali z novimi izzivi, tehnikami ustvarjanja, različnimi materiali in orodji. Nevarna orodja, ko
so olfa nož, škarje in igle so se uporabljala pod nadzorom. Mnogi so se prvič soočili z določenimi
metodami dela, ki so jih nato spretno uporabili pri ustvarjanju svojih izdelkov tako na igrišču, kot tudi
doma, kamor so prenesli svoje novo pridobljeno znanje.
V Ustvarjalnici je bil dobrodošel prav vsak otrok, saj
je namenjena otrokom vseh starosti. Najstniki pri
svojem ustvarjanju načeloma niso potrebovali
pomoči, medtem ko so mlajši otroci velikokrat prišli
v spremstvu staršev in izdelovali svoje izdelke ob
pomoči staršev. Nekateri otroci so si med seboj tudi
pomagali in ustvarjali skupaj. Obiskovalcem so bile
iz tedna v teden predstavljene različne ideje in
alternativni viri, v kolikor so želeli izdelovati kaj po
svojih lastnih željah. V Ustvarjalnici so se
upoštevale potrebe otrok, njihove želje in kritike.
Mlajši, povečini predšolski otroci, ki še niso tako
spretni pri ustvarjanju, so imeli možnost risanja in
barvanja pobarvank. Vsak izdelek, ki si ga je
posamezni otrok izdelal, je kasneje lahko tudi
odnesel domov. V primeru, da otrok ni uspel
dokončal izdelka, ki ga je začel
izdelovati, je lahko z njim nadaljeval naslednji dan.

Ustvarjalnica v času izdelovanja sluzi
Kot že rečeno v uvodnem delu, je bila v kotičku Ustvarjalnica predstavljena vsak teden nova tema.
Prvi teden smo tako z otroci izdelovali lutke iz blaga. Ustvarjalnica je potekala na avtobusu, saj je ves
teden deževalo. Pri ustvarjanju smo uporabljali različne vrste blaga in volne. Naslednji teden smo
izdelovali sluz, ''slime''. Te teme so se otroci zelo razveselili in bili prav vsi, brez izjeme, nadvse
navdušeni nad tehniko izdelovanja sluzi in končnim izdelkom. Nekateri otroci so za večji efekt v sluz
dodali še bleščice in perlice. V drugi polovici aprila, so se na temo velikonočni teden v ustvarjalnici
izdelovalapisana praznična jajčka, piščančki in košarice za pisanke.

Zadnji teden v aprilu je potekal v sodelovanju z Vrtnarskim kotičkom, saj so se v Ustvarjalnici izdelovali
vrtni lončki, v katere so se kasneje posadile različne sadike in semena.

Sodelovanje Ustvarjalnice z Vrtnarskim kotičkom
V prvi polovici maja so otroci gnetli in ustvarjali različne kipce in modele iz gline. Sledilo je barvanje
oprimkov oz. držal za plezalno steno, nad katerimi so bili še posebej navdušeni najmlajši obiskovalci in
izdelovanje maket vseh oblik in velikosti, ki pa so predvsem pritegnile večje otroke. V maju smo v
Ustvarjalnici izdelovali še broške in značke, delali razne izdelke iz filca in volne ter ustvarjali sveče iz
čebeljega in navadnega voska. Vosek za svečke smo vlivali v silikonske modelčke, pri čemer so
voščenke služile kot barvilo. Prvi teden v juniju beležimo največji obisk v Ustvarjalnici, saj jo je v enem
dnevu obiskalo kar 61 otrok. Takrat smo iz plastenk izdelovali rakete, ki smo jih s pomočjo dodane
vode in pritiska iz
tlačilke za kolo
spuščali v zrak.
Na pomoč pri
spuščanju
raketsta priskočila
sodelavca Sergio
in Živa, ki sta
poskrbela, da je
potekalo vse tako
kot mora in brez
morebitnih
poškodb.

Spuščanje raket
V tednu, ki je sledil, smo kljub bolj umirjenemu vzdušju v Ustvarjalnici še vedno beležili rekorden obisk.
Otroci so zelo radi izdelovali okrasne makete dežel iz naravnih virov (vejic, kamnov, peska in raznih
lesenih delov).Navdušenost otrok se je pokazala tudi v tednu, ko so se izdelovale makrame
zapestnice, ogrlice in obeski. Mlajši obiskovalci, ki še niso bili tako spretni pri izdelovanju makrame
vozlov, so izdelovali preprostejše različice zapestnic.

Otroci so pokazali zapestnice, ki so jih ustvarili.
Zadnji teden v juniju je začela nastajati vodna pot, zato smo se v Ustvarjalnici lotili izdelovanja ladjic iz
papirja. Te so kasneje otroci spuščali po tekoči vodni poti, kjer so se nekateri pogumnejši, tudi oblivali
z vodo.

Oblivanje z vodo pred Ustvarjalnico
Julija sta za dva tedna ustvarjanje prevzela prostovoljca Karolina in Sergej. Pomagala sta otrokom pri
izdelovanju slik iz platna ter tako povezala Ustvarjalnico in Lesarski kotiček. Okvirje za slike so si
otroci sami izdelovali v
lesarskem kotičku in jih
kasneje
prinesli
v
ustvarjalni kotiček, kjer
so nanje napeli platno,
na katerega so kasneje
s slikarskimi barvami
naslikali motive po lastni
izbiri. V drugi polovici
julija smo z otroci
izdelovali
morje
v
kozarcu,
ki
je
pri
marsikomu
pričaralo
spomin na pravo morje.
Morje v kozarcu

Sledilo je izdelovanje skulptur iz papirja, origami. Nekateri, predvsem starejši otroci, so že obvladali
zahtevnejše tehnike.
Konec julija smo v
Usvarjalnici izdelovali
sitostisk in barvanje
na oblačila (majice,
vreče
in
kape).
Karolina je delala
sitotisk za manjšo
mizo, barvanje s
flumastri in barvami
pa je potekalo za
večjima mizama, kjer
je bil tudi večji naval
obiskovalcev.
Diana in Martina ponosno razkazujeta svoja izdelka
Naslednji teden smo iz gume, usnja in jeansa izdelovali natikače in copate, s katerimi se je marsikateri
otrok pohvalil in z obutimi kar odkorakal naproti svojemu domu. Precejšen obisk, navkljub dežju, je bil
v tednu, ko je v Ustvarjalnici potekala poslikava obraza in makeup. Nekateri otroci, predvsem tisti
mlajši, so si zaželeli tudi poslikavo na roke. Starejši otroci so si delali sami med seboj makeup in
barvali nohte v žive barve.

Neža je bila nagajiva muca
Predzadnji teden v avgustu so se izdelovale družabne igre iz naravnih materialov. V tednu
eksperimentov smo ponovno izdelovali sluz, tokrat tudi magnetno, ustvarjali umetne vrtince, napihovali
balone, bežeči poper, idr. Tudi ta teden smo zabeležili rekorden obisk, saj je Ustvarjalnico ponovno
obiskalo 61 otrok. Sledila je servietna tehnika, ki se je izvajala na šalice, kovinske embalaže, škatle iz
kartona in kamenje. Otroci so na željen material najprej nanesli izbrano servieto, nato pa s čopičem
nanesli lepilo po celotni površini. Ponesrečeni izdelki, ki so ostali in si jih otroci niso odnesli domov, so
nam prišli prav naslednji teden, ko smo izdelovali inštrumente. Tako so nastali čudoviti izdelki, od
bobnov, mini kitar do panovih piščali. Predzadnji teden so se v Ustvarjalnici izdelovali lovilci sanj
različnih velikosti in oblik. Tudi v tem tednu je bil porast obiskovalcev. S sodelavko Anjo in s pomočjo
otrok smo na koncu, ko je bilo več časa, naredili velik lovilec sanj, ki se bo obesil v tipiju.

Zadnji teden je minil mirno, saj smo ustvarjali iz gibsa in
betona. Iz gibsa smo predvsem ustvarjali obeske. Zmes smo
dobili tako, da smo v posodi dobro zmešali gibs v prahu z
vodo in mešanico nato takoj vlili v že pripravljene modelčke,
saj se je zelo hitro sušila. Ko se je zmes v modelčkih
posušila, so jo lahko otroci odstranili iz modelčkov ter pričeli z
barvanjem in okraševanjem. Na podoben način je sodelavka
Nina pripravila zmes betona, v katero se je kasneje namakalo
plišaste živali, ki bodo sedaj služile kot okras na igrišču.

Samo in Ian med izvajanjem poskusa

V beton pomočene plišaste živali, ki se sušijo

Poročilo je pripravila sodelavka in vodja projekta Ustvarjalnica 2019, Vesna Dragojlovič

