ZABAVNO IN (P)OLIKANO ZA MIZO
DELAVNICA BO POTEKALA DNE 26.02.2020 OD 8.00 DO 14.00 URE V PROSTORIH VeGeC OBČINE HOČESLIVNICA NA LOKACIJI ROGOŠKA CESTA 60 V ROGOZI
OTROK DO SVOJE POLNOLETNOSTI ZAUŽIJE PRIBLIŽNO 20.000 OBROKOV.
JEDILNA MIZA JE VEČ KOT PRIMEREN PROSTOR ZA SPOZNAVANJE LEPEGA VEDENJA
Lepo vedenje niso zgolj pravila in smernice o tem, kako se obnašati pri mizi, doma ali v restavraciji, temveč
je odraz naše kulture, predvsem pa odnosov med ljudmi. Poleg znanja in spretnosti o pravilni upor abi
pribora pri mizi, je bolj pomembno, kako se bomo obnašali do oseb, ki si mizo delijo z nami. Vprašajmo se,
ali se bomo znali spoštljivo in vljudno vesti do njih in kaj z našim obnašanjem sporočamo ljudem okoli nas?
Ali nam je mar, da se dobro počutimo v družbi drug drugega?
Osvojena znanja so neprecenljiva in zaželena povsod po svetu. Ključno je, da bomo vedeli kdaj, kje in na kak
način te spretnosti uporabiti. Z vsakdanjo uporabo jih ponotranjimo in njihova uporaba postane
samoumevna. Poznavanje osnov bontona pripomore k dobri samopodobi najmlajših ter prispeva k dvigu
njihove samozavesti. Osvojena znanja so neprecenljiva popotnica za življenje.
KAJ BOMO POČELI IN S ČIM SE BODO VAŠI NAJMLAJŠI SEZNANILI?











kaj s svojim vedenjem za mizo sporočamo ljudem okoli nas;
pomen bontona v življenju in spoštljivega vedenja za mizo;
priprava ustreznega pogrinjka, pomen prtičkov in pravilna raba jedilnega pribora;
pravila nazdravljanja in trkanja s kozarci;
estetski vidik pri postrežbi, kakšna je pravilna drža in sedenje za mizo;
primernost srkanja, pihanja hrane in stegovanja čez mizo;
katero hrano lahko jemo z rokami in katera so tista najbolj zagatna živila;
govorjenje s polnimi usti, pljuvanje po mizi in uporaba zobotrebcev;
uporaba mobilnih telefonov in gledanje TV zaslona med obedom;
pomembnost umirjenega dialoga in vljudnega pogovora med obedom.

Delavnica bo sestavljena iz teorije in veliko praktičnih vaj. Namenjena je otrokom od 1. razreda
naprej. Otroci bodo sami preizkušali slišano in se učili o pomenu kulturnega vedenja za mizo. Skozi
igre vlog in različne zabavne naloge, bo osvojeno znanje postalo njihov trajen spomin in
neprecenljiva popotnica za življenje.
Delavnico izvaja vodja Akademije vrednot, Simona Lečnik Očko, mag. mednarodnih in diplomatskih
študij
ZARADI NARAVE DELAVNICE JE ŠTEVILO MEST OMEJENO

