INTINITI in NIKAYA dogodek

DAN KREATIVNOSTI
15. november 2019

Turistična domačija Klinec, Medana, Brda

Na INTINITI in NIKAYA dogodku “DAN KREATIVNOSTI” je bil ponujen zabaven in pester program,
ki nam je pustil polno lepih občutkov, spominov in doživetij. Preko ustvarjalnih, kuharskih in
plesnih delavnic smo prebujali različne čute ter se na zabaven in sproščen način učili o pomembnih
življenjskih temah.

Otroci so med osvajanjem kuharskih spretnosti z Briškimi ženami in dekleti spoznavali modrosti
življenja, navade in običaje naših prednikov. Kuhali smo stare briške jedi in z ustnim izročilom
spoznavali stare briške recepte. Otroci so se preizkusili v petih različnih kuharskih recepti - pekli
so piškote in štrudelj, kuhali sladke cmoke, pekli kruh in delali pašto. Ko smo napolnili želodčke,
smo otrokom pripravili posebno igro ''slepega okušanja hrane'', ob kateri so se otroci do solz
nasmejali.

Urška Merljak je otroke popeljala skozi INTINITI čuječi ples z namenom preživljanja prostega
časa na ustvarjalen način, preko naravnega, svobodnega giba in spoznavanjem čuječnosti. Z
usmerjanjem pozornosti na različne dele telesa smo spoznavali različne živali in zvoke narave ter se
tako med seboj močneje povezali.

Sledila je ustvarjalna delavnica z Niko Klinec, kjer smo se posvetili raziskovanju najpomembnejših
vrlin v življenju - skupaj smo ustvarili družinsko drevo vrednot. Iz naravnih materialov in barv
jeseni, smo ustvarili prečudovite slike, ki nas lahko znova in znova spominjajo na stvari, ki so v
življenju tako zelo pomembne - ljubezen, iskrenost, srčnost, bližina, varnost...

"Mar nam je za Skupnost!"
Dan kreativnosti je bil namenjen širšemu družinskemu drevesu in drugim članom skupnosti. Otroke smo
spodbudili naj s seboj pripeljejo druge člane njihove družine ali vaške skupnosti, ki bi si želeli druženja. Na ta način
smo želeli otroke učiti o pomembnih življenjskih vrednotah ter o tem, kako pomembno je delovanje v skupnosti,
kaj pomeni sočutje ter kako pomembno je širiti ljubezen med ljudi.
Posebna zahvala gre Briškim ženam in dekletom ter OŠ Kanal in OŠ Dobrovo za sodelovanje.
Hvaležni smo, da lahko skupaj ustvarjamo takšne dogodke in z otroci raziskujemo naše notranje svetove.

www.youtube.com/watch?v=_nx12Va2X5o&t=6s
www.intiniti.si
www.facebook.com/events/2289422944509815

ORGANIZATORKI:
Urška Merljak, INTINITI, Društvo za kakovost življenja KRLINA (041 238 552)
Nika Klinec, NIKAYA, Kulturno in umetniško društvo Opoka (041 321 262)
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Na dogodku so nas podprli:
BRIŠKA PEKARNA
VRTNARSTVO ČEBRON

Vsem sponzorjem se iskreno zahvaljujemo za podporo in spodbudo na naši poti!

