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v Slovenia Eco resortu 

6-DNEVNI MEDNARODNI POLETNI  

JEZIKOVNI TABOR  ZA OTROKE 

 

Termin: 30. junij – 5. julij 2019 

 

Starost: 5 do 9 let 

 

Jeziki: angleščina, nemščina (po izbiri);  

  slovenščina za tujce 

 

Lokacija: Slovenia Eco resort, Godič 44a, 

1242 Stahovica, Kamnik, Slovenija  

 

Nastanitev: v sobah po 2-3 osebe v lesenih 

hišicah po 5 oseb v spremstvu učiteljev. 

 

Program: Jezikovni tabor za otroke z učenjem 

angleškega in po želji tudi nemškega jezika ter s 

spoznavanjem živali in življenja v naravi. Otroci 

iz tujine pa se lahko učijo tudi slovenščino. 

Celotni program poteka večjezično.  

 

 

Otroci so razdeljeni  v različne jezikovne skupine. Vse delavnice so vsebinsko 

prilagojene starosti otrok in njihovemu predznanju (tudi pisno gradivo). Po 

delavnicah se vsebine iz delavnic utrjujejo skozi igre, pesmi, dialoge, plakate, 

ustvarjanje in zgodbe v tujem in slovenskem jeziku.  

Program se sproti prilagaja vremenu in skupinski dinamiki.   

 

Maksimalno število otrok na taboru je 15, s katerimi so ves čas 3 spremljevalci – 

učitelji. Otroci so pri posameznih delavnicah in aktivnostih razdeljeni v skupine 

po 5-6 otrok. 

 

http://www.poletni-taboris.si/
http://www.sama-navitas.si/
http://www.guzaj.si/
http://www.kozjansko.si/turisticni_programi/
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NEDELJA 

Čas Aktivnost 

17:00 – 18:00 Prihod in namestitev  

18:30 – 19:30 Večerja 

19:30 – 21:00 VEČERNE AKTIVNOSTI* 

Spoznavni večer (spoznavne igre) 

21:00 Spanje  

 

PONEDELJEK 

 

Čas Aktivnost 

7:30 – 8:00 Vstajanje in jutranja telovadba (zunaj) 

8:00 – 9:00 Zajtrk 

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKA DELAVNICA – SPOZNAVANJE SAMOOSKRBNEGA 

VRTA* 

Obiščimo samooskrbni vrt: spoznajmo in naberimo različno zelenjavo 

ter pripravimo zdravo malico. 

12:30 – 13:30 Kosilo 

13:30 – 14:45 Počitek (družabne igre, kopanje ali počivanje) 

14:45 – 15:00 Malica 

15:00 – 18:00 POPOLDANSKA DELAVNICA – OBISK GOZDA IN NABIRANJE VEJ ZA 

TABORNI OGENJ* 

Obisk gozda, spoznavanje in poimenovanje dreves (čutno, po lubju, listih 

ipd.); igre na travi (valjanje, skakanje čez ovire, plezanje); izdelajmo plakat 

o drevesih v različnih jezikih. Nabiranje vej za taborni ogenj. 

18:00 – 19:00 Priprava na večerjo, prosti čas 

19:00 – 19:30 Večerja  

19:30 – 21:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – TABORNI OGENJ* 

Taborni ogenj s petjem pesmi v različnih jezikih in pečenjem krompirja; 

igre ob tabornem ognju.  

21:00 Spanje 

 

 

 

http://www.poletni-taboris.si/
http://www.sama-navitas.si/
http://www.guzaj.si/
http://www.kozjansko.si/turisticni_programi/
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TOREK 

 

Čas Aktivnost 

7:30 – 8:00 Vstajanje in jutranja telovadba (zunaj) 

8:00 – 9:00 Zajtrk 

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKA DELAVNICA – SPOZNAVANJE IN HRANJENJE 

ŽIVALI* 

Hranjenje živali (košute, srne, koze, ovce, osli, race ipd.) in predstavitev 

njihovih bivalnih okolij (hlev, pašnik, ribnik); življenje živali v sožitju.  

12:30 – 13:30 Kosilo 

13:30 – 14:45 Počitek (družabne igre ali počivanje) 

14:45 – 15:00 Malica 

15:00 – 18:00 POPOLDANSKA DELAVNICA – ŽIVLJENJE OB VODI IN KOPANJE* 

Spoznavanje življenja ob in v reki Kamniška Bistrica; tekmovanje v 

spuščanju ladjic. Kopanje v bazenu in vodne igre.  

18:00 – 19:00 Priprava na večerjo, prosti čas 

19:00 – 19:30 Večerja  

19:30 – 21:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – ŠPORTNE IN DRUŽABNE IGRE* 

Vlečenje vrvi, vožnja samokolnice, preskakovanje ovir v parih … 

Igranje odbojke, med dvema ognjema, nogometa. 

21:00 Spanje 

 

SREDA 

 

Čas Aktivnost 

7:30 – 8:00 Vstajanje in jutranja telovadba (zunaj)* 

8:00 – 9:00 Zajtrk 

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKE AKTIVNOSTI – OBISK TRAVNIKA IN USTVARJALNA 

DELAVNICA* 

Raziskovanje rastlin in živali na travniku ter igre na travi; nabiranje 

materialov za ustvarjalno delavnico in ustvarjanje z rokami.  

12:30 – 13:30 Kosilo 

13:30 – 14:45 Počitek (družabne igre, kopanje ali počivanje) 

14:45 – 15:00 Popoldanska malica 

15:00 – 18:00 POPOLDANSKA DELAVNICA –  LOKOSTRELSTVO* 

Spoznajmo lokostrelstvo in se pomerimo v streljanju z loki.  

18:00 – 19:00 Priprava na večerjo, prosti čas 

19:00 – 19:30 Večerja  

19:30 – 21:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – KVIZ IN DRUŽABNE IGRE* 

Kviz o travniku, gozdu in vodi – lov na zaklad; družabne igre. 

21:00 Spanje 

 

http://www.poletni-taboris.si/
http://www.sama-navitas.si/
http://www.guzaj.si/
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ČETRTEK 

 

Čas Aktivnost 

7:30 – 8:00 Vstajanje in jutranja telovadba (zunaj)* 

8:00 – 9:00 Zajtrk 

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKA DELAVNICA – PEKA ŽEMLJIC IN POGAČIC* 

Oblikovanje in peka žemljic in pogačic.  

Priprava plakata Od zna do kruha v različnih jezikih. 

12:30 – 13:30 Kosilo  

13:30 – 14:45 Počitek na travi (družabne igre ali počivanje) 

14:45 – 15:00 Popoldanska malica 

15:00 – 18:00 POPOLDANSKA DELAVNICA – KOŠNJA TRAVE IN MOLŽA KRAVE* 

Pokosimo in pograbimo travo; molža krave. Krajši pohod do ribogojnice.  

18:00 – 19:00 Priprava na večerjo, prosti čas 

19:00 – 19:30 Večerja  

19:30 – 21:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – ŠPORTNE IGRE in PRIPRAVA NASTOPA ZA STARŠE* 

Športne igre, tekmovanje z vodnimi baloni in priprava nastopa za starše v tujih 

jezikih. 

21:00 Spanje 

 

PETEK 

 

Čas Aktivnost 

7:30 – 8:00 Vstajanje in jutranja telovadba (zunaj)* 

8:00 – 9:00 Zajtrk 

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKA DELAVNICA – HRANJENJE ŽIVALI IN RISANJE NA 

MAJICE*  

Jutranje hranjenje živali. Porišimo majice z vtisi s tabora. Utrjevanje 

besedišča skozi igre in pesmi. Priprava rekvizitov za predstavo. 

12:30 – 13:30 Kosilo 

13:30 – 14:45 Počitek (družabne igre, kopanje ali počivanje) 

14:45 – 15:00 Popoldanska malica 

15:00 – 17:00 POPOLDANSKE AKTIVNOSTI – GENERALKA PREDSTAVE ZA STARŠE* 

17:00 NASTOP ZA STARŠE 

Odhod domov ali nadaljevanje počitnic v Slovenia Eco resortu 

 

*Vse delavnice se izvajajo v angleškem in slovenskem jeziku. Dodatno (po želji) tudi v 

nemščini.    

 

Informacije: +386 (0)41 763 031 ali +386 (0)40 256 171 

E-mail: info@poletni-tabori.si;   

www.poletni-tabori.si 

http://www.poletni-taboris.si/
http://www.sama-navitas.si/
http://www.guzaj.si/
http://www.kozjansko.si/turisticni_programi/
mailto:info@poletni-tabori.si
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