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V KOZJANSKEM RAJU Z 

GUZAJEM – LET'S HAVE FUN 

7-DNEVNI MEDNARODNI POLETNI 

JEZIKOVNI TABOR  ZA OTROKE 

 

Termin: 19. julij – 25. julij 2020 

 

Starost: 5 do 10 let 

 

Jeziki: angleščina, nemščina (po izbiri);  

          slovenščina za tujce 

 

Lokacija: POŠ Prevorje, Lopaca 3, Prevorje, 

Kozjansko, Slovenija  

 

Nastanitev: v spalnih vrečah na posebnih spalnih 

blazinah v moderni telovadnici POŠ Prevorje, z 

ločenimi tuši za fante in punce. 

 

Program: Mednarodni jezikovni tabor za otroke v 

času poletnih počitnic s številnimi ustvarjalnimi 

delavnicami, s spoznavanjem življenja na kmetiji in 

s športnimi aktivnostmi. Tabor poteka v angleškem 

in slovenskem jeziku. Otroci se lahko učijo tudi  

nemščino. Poudarek je na govoru v tujih jezikih.  

 

*Delavnice so vodene v slovenskem in angleškem 

jeziku, po želji tudi v nemškem; vedno dvo- ali 

večjezično, s poudarkom na zgodnjem učenju angleščine in nemščine. Tuji otroci imajo 

tudi možnost učenja slovenščine. 

Otroci so razdeljeni v različne jezikovne skupine. Delavnice (tudi pisna gradiva) so 

vsebinsko prilagojene starosti otrok in njihovemu predznanju. Po izvedenih aktivnostih 

se vsebine iz delavnic utrjujejo skozi igre, pesmi, dialoge, risanje, pisanje  in zgodbe v 

tujem jeziku.  

 

Maksimalno število otrok na taboru je 16, 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-tabori/
http://www.sama-navitas.si/
http://www.guzaj.si/
http://www.kozjansko.si/turisticni_programi/
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NEDELJA 

Čas Aktivnost 

18:00 – 19:00 Prihod in namestitev ter ogled šole 

19:30 – 20:00 večerja 

20:00 – 21:00 VEČERNE AKTIVNOSTI* 

Spoznavni večer (spoznavne igre na prostem) 

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 – ORIENTACIJA V NARAVI* 

Spoznajmo kraj Prevorje in se orientirajmo v naravi (po soncu, rastju, 

s kompasom); obisk na kmetiji (zajčki, kokoši, muce). 

12:30 – 13:30 Kosilo 

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

14:45 – 15:00 Malica 

15:00 – 18:00 POPOLDANSKA DELAVNICA – LEGENDA O RAZBOJNIKU GUZAJU* 

Spoznajmo razbojnika Guzaja skozi zgodbe, igro in ustvarjanje; 

pojdimo v gozd po materiale za ustvarjalno delavnico.  

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, s pečenjem krompirja 

in pripovedovanjem zgodb; petje in zabava. 

21:00 Spanje 

 

 

http://www.poletni-tabori/
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 – ŠPORTNE IGRE NA IGRIŠČU* 

Nogomet, košarka, tenis, rolanje, odbojka, med dvema ognjema. 

12:30 – 13:30 Kosilo 

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

14:45 – 15:00 Malica 

15:00 – 18:00 POPOLDANSKA DELAVNICA – GUZAJEVA USTVARJALNOST* 

Izdelajmo kostume iz nabranega materiala za Guzajevo igro; pripravimo 

igro o Guzaju ter se naučimo pesem Guzajanko. 

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

19:00 – 19:30 Večerja  

19:30 – 21:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – OPAZOVANJE ZVEZD* 

Ogled opazovalnice zvezd, delavnica o planetih in osončju ter nočno 

opazovanje zvezd skozi teleskop. 

21:00 Spanje 

 

SREDA 

 

Čas Aktivnost 

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

8:00 – 9:00 Zajtrk 

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKA DELAVNICA – PO POTI Z GUZAJEM* 

Izdelajmo ladjice; pohod do potoka po Guzajevi pohodni poti, ogled 

Barbkinega mlina, spoznajmo življenje na travniku; sprehodimo se bosi 

po potoku in tekmujmo v spustu ladjic. 

12:30 – 13:30 Domače kosilo na kmetiji 

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

14:45 – 15:00 Popoldanska malica 

15:00 – 18:00 POPOLDANSKE AKTIVNOSTI –  OBISK PRI DAMJAKIH IN SREČANJE Z 

GUZAJEM* 

Pohod po prevorskih gričih in hranjenje damjakov; Guzajeva 

pustolovščina v gozdu - srečanje z razbojnikom Guzajem. Guzajevo 

presenečenje! 

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

19:00 – 19:30 Večerja  

19:30 – 21:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – GUZAJEVE ŠPORTNE IGRE* 

Tekmovanje v hoji s hoduljami, prenašanje vode, premagovanje ovir, 

igre z vodnimi baloni. 

21:00 Spanje na seniku (1. skupina) 

http://www.poletni-tabori/
http://www.sama-navitas.si/
http://www.guzaj.si/
http://www.kozjansko.si/turisticni_programi/
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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 – SPOZNAVANJE DREVES V GOZDU* 

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. 

12:30 – 13:30 Kosilo  

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

14:45 – 15:00 Popoldanska malica 

15:00 – 18:00 POPOLDANSKE AKTIVNOSTI – OBISK KMETIJE* 

Obiščimo kmetijo in se spoprijateljimo z živalmi; nakosimo travo in 

nahranimo živali;  poskusimo molsti krave. 

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 in gozdu – lov na zaklad; družabne igre.  

21:00 Spanje na seniku (2. skupina) 

 

PETEK 

 

Čas Aktivnost 

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

8:00 – 9:00 Zajtrk 

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKA DELAVNICA – KREATIVNA DELAVNICA* 

Ustvarjanje z rokami: izdelajmo rože iz krep papirja ter dokončajmo 

kostume in maske za Guzajevo igro.   

12:30 – 13:30 Kosilo 

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

14:45 – 15:00 Popoldanska malica 

15:00 – 18:00 POPOLDANSKE AKTIVNOSTI – GUZAJ IMA TALENT* 

Porišemo majice z vtisi s tabora; tekmovanje »Guzaj ima talent«, 

ponovitev obravnavanega besedišča skozi skrivnostno vrv.  

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

19:00 – 19:30 Večerja  

19:30 – 21:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – ZAKLJUČNA PREDSTAVA IN ZABAVA* 

Priprava zaključne predstave in zabava ob zaključku. 

21:00 Spanje  

 

 

http://www.poletni-tabori/
http://www.sama-navitas.si/
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SOBOTA 

 

Čas Aktivnost 

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

8:00-9:00  Zajtrk in pakiranje za domov 

10:00  ZAKLJUČNI NASTOP ZA STARŠE (v različnih jezikih)* 

Odhod domov ali družinske počitnice na Kozjanskem 

       

*Vse delavnice se izvajajo v angleškem in slovenskem jeziku, delno tudi v nemščini. 

Na taboru so prisotni tudi otroci iz tujine, ki se učijo slovensko. Tako se otroci učijo 

skozi pogovor in igro drug od drugega.  

Program se sproti prilagaja vremenu in skupinski dinamiki.     

 

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

