Ljeto u knjižnici 2018.
~
Gradska knjižnica Marka Marulića i ove godine organizira besplatne
radionice za djecu i mlade, članove Knjižnice, tijekom srpnja i kolovoza a
očekuje ih igra, druženje, sklapanje novih prijateljstava i kvalitetno
provedeni školski praznici. Zbog ograničenog broja polaznika obavezna
je prijava elektroničkom poštom, telefonom ili osobno u Knjižnici.
Što, gdje i kada provjerite u nastavku…

Središnja knjižnica, ulica slobode 2, Split
Odjel multimedije
021 685 024
Prijava na: 021 685 024 ili na e-mail: sredisnjica-multimedija@gkmm.hr

Filmska radionica - od scenarija do montaže
UZRAST: od 14 do 17 godina
VRIJEME ODRŽAVANJA: tijekom srpnja
VODITELJ: Toma Šimundža, dipl. knjiž.
Polaznici će raditi na realizaciji ideje za jedan kratki film, igrani,
dokumentarni ili animirani, ovisno o afinitetima prijavljenih. Odjel
multimedije GKMM projektom Filmska škola u knjižnici nastavlja s
usmjeravanjem svih generacija medijskom odgoju i kulturi.

Odjel za djecu i mlade
021 685 020, 685 022
Prijave na: 021 685 020, 685 022 ili na e-mail: sredisnjica-djecji@gkmm.hr

Škola folklora
UZRAST: od 7 do 12 godina
VRIJEME ODRŽAVANJA: svakim danom (osim subote i nedjelje) u
periodu od 26. lipnja do 9. srpnja 2018. od 13:30 do 15:00 sati
VODITELJ: Ivan Gudelj, 13 godina
Trinaestogodišnji Ivan Gudelj održat će nam i ove godine Školu folklora
za sve zainteresirane od 7 do 12 godina. Ivan se već duže vrijeme aktivno
bavi folklorom u nekoliko KUD-ova kao i u svojoj školi.
Cilj Škole folklora je upoznati djecu s hrvatskim narodnim običajima,
plesovima i pjesmama kroz druženje i igru. Nakon uspješne
prošlogodišnje škole i završne predstave, očekujemo nove poklonike,
nova druženja i poznanstva.

Igre s abecedom
UZRAST: od 7 do 11 godina
VRIJEME ODRŽAVANJA: svakog četvrtka u srpnju od 11:00 do 12:00
VODITELJICA: Grozdana Ribičić, viša knjižničarka
Na radionici ćemo raditi s aktualnim i odabranim književnim naslovima
za djecu i u fokus ćemo staviti knjige o abecedi. Zabavljat ćemo se i igrati
riječima i slovima i uz pomoć "jezičnih igračaka" iskusiti sasvim nov
pristup jeziku.
Radionice su iz edukativnog modularnog ciklusa *Boje, slova & slike“*
kojeg Goethe-Institut Kroatien u suradnji s *književnim projektom
pinselfisch* i Hrvatskim knjižničarskim društvom organizira u Hrvatskoj

i koji se bavi trima različitim aspektima književnosti za djecu i mlade od
7 do 14 godina.

Što sam ja?
UZRAST: od 6 do 10 godina
VRIJEME ODRŽAVANJA: 26. lipnja, 27. lipnja , 2. srpnja, 3. srpnja, 4.
srpnja od 18:00 do 19:30
VODITELJICE: Ena Melvan (mag. math.) i Dona Tomić (likovni
edukator)
Kako smo nastali? Što tvori ljudsko tijelo? Što osjećamo? ...odgovore na
ova pitanja, kao i mnoga druga, uz igru i crtanje odgonetnuti ćemo na
ovoj petodnevnoj kreativnoj radionici.

Čitajmo i igrajmo se!
UZRAST: od 4 do 7 godina
VRIJEME ODRŽAVANJA: svakog utorka u srpnju u 19:00
VODITELJICA: Danijela Markotić, dipl. knjiž.
Radionica „Čitajmo i igrajmo se“ namijenjena je djeci predškolske dobi.
Na radionici ćemo djeci čitati priče a nakon čitanja priče, zaigrat ćemo
društvene igre iz fonda Igroteke.
Ugodno i korisno!

Glazbene niti ljubavi: besplatne početne škole gitare
UZRAST: od 10 do 18 godina
VRIJEME ODRŽAVANJA: svakim radnim danom od 14:00 do 15:00
VODITELJ: Damir Mimica
Radionice će se održavati:
1. grupa 26. lipnja. - 6. srpnja 2018.

2. grupa 9. Srpnja - 20. srpnja 2018.
3. grupa 6. kolovoza - 17. kolovoza 2018.
4. grupa 20. kolovoza - 31. kolovoza 2018.
GKMM Split i udruga Glazbene niti ljubavi i ovo ljeto organiziraju
besplatne početne tečajeve škole gitare na bazi sluha, pod geslom Glazba
dostupna svima. Radionice su namijenjene djeci i mladima koji nisu
nikada svirali gitaru i koji prethodnih godina nisu pohađali ove
besplatne radionice. Sve dodatne informacije dogovorit ćemo na
roditeljskom sastanku koji se organizira prije početka svake grupe.
Maksimalan broj prijavljenih je 12 polaznika po grupi, a satovi se
održavaju svaki radni dan po 60 minuta.

Eko radionica
UZRAST: od 5 godina
VRIJEME ODRŽAVANJA: četvrtkom, 5. i 12. srpnja od 9:30 do 10:30
VODITELJICA: Jelena Vujević, volonterka GKMM i članica HČD Ogranak Split
Izrađujemo eko plakate od recikliranog materijala na temu mora i kopna

Likovne radionice za školarce
VRIJEME ODRŽAVANJA: utorkom u 17:00
VODITELJICA: Kristina Uvodić
UZRAST: od 5 do 16 godina
Upisuje se na svaku pojedinačno, molim obratiti pozornost na zadanu
dob djeteta.
10.07.
17.07.
24.07.
31.07.
07.08.
14.08.

Zemlja (od 8 godina)
Pogodi tko sam (od 5 godina)
Kuhari (od 8 godina)
Tekuće slike (od 10 godina)
Prozirni pejzaži (od 8 godina)
Slikanje uljanim bojama (od 12 godina)

Palača od papira
UZRAST: od 7 do 10 godina
VRIJEME ODRŽAVANJA: četvrtak, 19. srpnja u 9:00
VODITELJICE: Marija Škegro, studentica povijesti umjetnosti i
predškolskog odgoja i Paula Andabak, studentica psihologije
Svrha radionice je upoznati djecu s povijesti grada Splita, vježbati
kreativnost i finu motoriku izradom makete Dioklecijanove palače
koristeći papir, karton i vodene bojice.
Djeca će prema stvarnoj maketi Dioklecijanove palače napraviti maketu
od papira, kartona, kolaža i kutija. Svrha aktivnosti je jačanje kognitivne
mape vlastitog grada, učenje o povijesti Splita, upoznavanje s
pojmovima grad i urbanizam, ali i razvijanje fine motorike i prostorne
organizacije.

Bajkovita pričalica
UZRAST: od 7 do 10 godina
VRIJEME ODRŽAVANJA: petak, 20. srpnja u 9:00
VODITELJICE: Marija Škegro, studentica povijesti umjetnosti i
predškolskog odgoja i Paula Andabak, studentica psihologije
Upoznavanje novih i dosjećanje starih bajki u živom memoriju. Djeca će
dobiti na papiriću ulomak bajke koji će morati odglumiti dok će ostatak
grupe pogađati o čemu se radi. Svrha radionice je jačanje sposobnosti
timskog rada i suradnje, sposobnosti dosjećanja, vježbanje glumačkih
sposobnosti i retorike.

Što vidiš? (ovisi)
UZRAST: od 4 do 7 godina
VRIJEME ODRŽAVANJA: ponedjeljak, 23. srpnja u 18:00

VODITELJICE: Marija Škegro, studentica povijesti umjetnosti i
predškolskog odgoja i Paula Andabak, studentica psihologije
Djeca će raditi „home made“ verziju Rorschach testa, koristeći tempere i
različite alate za slikanje apstraktnih oblika. Radit će se grupna
interpretacija naslikanog u svrhu promicanja tolerancije i uvažavanja
jedinstvenog mišljenja svakog djeteta.

Kako miriše sreća?
UZRAST: od 6 do 10 godina
VRIJEME ODRŽAVANJA: srijeda, 25. srpnja u 18:00
VODITELJICE: Marija Škegro, studentica povijesti umjetnosti i
predškolskog odgoja i Paula Andabak, studentica psihologije
Aktivnosti uključuju razgovaranje o emocijama i upoznavanje izgleda,
zvuka, mirisa i okusa emocija glumom i pantomimom. Što izaziva koju
emociju, kako se tada osjećamo i ponašamo? Cilj je razvijanje
emocionalne pismenosti i inteligencije kod djece.

HTML - dizajnirajte vlastitu internetsku stranicu
UZRAST: od 11 godina naviše
VRIJEME ODRŽAVANJA: 20., 21., 22., 27., 28. i 29. kolovoza u 16:00
VODITELJ: Marin Bilić (14 god)
Računalna radionica dizajniranja, programiranja i testiranja vlastitih
internetskih stranica, upoznavanje sa HTML programskim jezikom za
izradu web stranica. Radionica traje 6 dana po 2 školska sata.

Tombola
UZRAST: svi uzrasti - djeca i mladi, roditelji, bake i djedovi

VRIJEME ODRŽAVANJA: svake srijede u kolovozu u 19:00
VODITELJ: Helena Bužančić, dipl. knjiž.
Cijele obitelji mogu u knjižnici zajedno provesti vrijeme igrajući našu
„staru igru“ tombulu, zabaviti se i dobiti, ako su sreće i koju nagradu.

Igranje društvenih igara
UZRAST: od 7 do 13 godina
VRIJEME ODRŽAVANJA: svakog četvrtka u kolovozu u 11:00
VODITELJ: Helena Bužančić
Učenje pravila i igranje šaha, briškule i trešete – pa pravi nagradni turnir!

Likovne radionice za najmlađe
UZRAST: od 5 do 8 godina
VRIJEME ODRŽAVANJA: svakog petka u kolovozu u 11:00
VODITELJICA: Nataša Prkić
Likovne radionice osmišljene su za djecu predškolskog uzrasta. Buđenje
znatiželje i otkrivanje individualnih sklonosti prema likovnom izrazu
jedan je od osnovnih zadataka, posebno kada je riječ o likovnom odgoju i
edukaciji najmlađih. Likovnim radionicama, prilagođenim djeci
predškolskog uzrasta nastojat ćemo ih uvesti u svijet umjetnosti,
pobuditi u svakom djetetu radost individualnog stvaranja i likovnog
izražavanja. Ljeto je polazište za izbor tema i motiva rada.

