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GLASBENO-JEZIKOVNI TABOR 

na Kozjanskem 

7-DNEVNI MEDNARODNI POLETNI 

JEZIKOVNI TABOR  ZA OTROKE 

 

Termin: 12. julij – 18. julij 2020 

 

Starost: 8 do 12 let 

 

Jeziki: angleščina z maternim govorcem,  

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 z glasbeno-ustvarjalnimi 

delavnicami, s plesom, spoznavanjem podeželskega 

življenja in s športnimi aktivnostmi v angleškem 

jeziku. Otroci se lahko učijo tudi  nemščino (na 

izbiro). Poudarek je na učenju angleščine skozi 

glasbo, ples, posnemanje glasov iz narave in 

ustvarjalne delavnice na temo glasbe.  

 

*Delavnice so vodene v angleškem jeziku, po želji tudi v nemškem. Tuji otroci imajo 

možnost učenja slovenščine. Otroci lahko prinesejo s sabo svoje glasbilo.  

Otroci so razdeljeni v skupine. Delavnice (tudi pisna gradiva) so vsebinsko prilagojene 

starosti otrok in njihovemu predznanju. Z njimi bo tudi materna govorka angleščine. 

Vsebine so povezane s pozornim poslušanjem, posnemanjem glasov iz narave, z 

izražanjem s plesom, (po)ustvarjanjem pesmi v angleščini (lahko tudi v nemščini) in s 

pripravo koreografije za zaključni nastop.  

 

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. 

 

NOVOST 
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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) 

21:30 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 PO 

ZVOKIH* 

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

kompasom); prepoznavanje oseb po glasu in stvari po zvoku. 

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 – RAZLIČNI INSTRUMENTI IN 

USTVARJANJE PESMI* 

Preizkušanje različnih glasbil (ukulele, bobni, ustna harmonika, 

harmonika, ropotuljice, kitara, …), ustvarjanje njihovega sozvočja in 

poimenovanje v angleščini; pisanje besedil pesmi v angleščini (po 

skupinah).  

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

19:00 – 19:30 Večerja  

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

Taborni ogenj z igranjem na različne instrumente in s petjem pesmi v 

različnih jezikih, s pečenjem krompirja in zabavo. 

21:30 Spanje 
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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 – KOREOGRAFIJA K PESMIM* 

Nadaljevanje ustvarjanja pesmi in priprava koreografije k pesmim: 

izražanje s plesom in telesnimi gibi. 

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 – ŠPORTNE IGRE NA IGRIŠČU* 

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

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

19:00 – 19:30 Večerja  

19:30 – 21:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – ASTRONOMSKA DELAVNICA* 

Ogled opazovalnice zvezd, vodena delavnica o planetih in osončju ter 

nočno opazovanje neba skozi teleskop. 

22:00 Spanje 

 

SREDA 

 

Čas Aktivnost 

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

8:00 – 9:00 Zajtrk 

9:00 – 12:00 DOPOLDANSKA DELAVNICA – LEGENDA O RAZBOJNIKU GUZAJU* 

Spoznavanje razbojnika Guzaja skozi zgodbe in legende; naučimo se 

pesem Guzajanka ter prevedemo del pesmi v angleščino. 

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, do potoka Bistrica in hranjenje damjakov. 

Aktivno zaznavanje in snemanje glasov/zvokov ter poimenovanje v 

angleščini. Guzajeva pustolovščina v gozdu - srečanje z razbojnikom 

Guzajem.  

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

19:00 – 19:30 Večerja  

19:30 – 21:00 VEČERNE AKTIVNOSTI –  POZORNO POSLUŠANJE IN 

POUSTVARJANJE* 

Pozorno poslušanje zvokov v naravi ob mraku, beleženje/snemanje in 

poustvarjanje teh z glasbili.  

21:30 Spanje na seniku (1. skupina) 
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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 – USTVARJANJE GLASBE S PRIPOMOČKI 

IZ NARAVE* 

V gozd po naravne materiale – igranje nanje, ustvarjanje zvočne 

spremljave. Izdelovanje plakata o glasbilih ter analiza posnetkov zvokov 

in glasov. 

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 –  DRUŽABNE IGRE* 

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

igre z vodnimi baloni, med dvema ognjema. 

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

19:00 – 19:30 Večerja  

19:30 – 21:00 VEČERNE AKTIVNOSTI –  KVIZ: POVEJ, ZAPOJ ALI POKAŽI* 

Kaj vse že vemo? Kviz o glasbi, instrumentih, Guzaju in astronomiji v 

angleščini (po skupinah). 

21:30 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: Izdelovanje pripomočkov in kostumov za zaključno 

predstavo. Priprava zaključne predstave. Porišemo majice z vtisi s tabora.  

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 – KOZJANSKO IMA GLASBENI TALENT* 

Glasbeni šov »Kozjansko ima glasbeni talent.« Priprava vloga o dogajanju 

na taboru. Ponovitev obravnavanega besedišča skozi različne igre.  

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

19:00 – 19:30 Večerja  

19:30 – 21:00 VEČERNE AKTIVNOSTI – ZAKLJUČNA PREDSTAVA IN GLASBENI 

VEČER* 

Priprava zaključne predstave in glasbeni večer z zabavo. 

21:30 Spanje  
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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 jeziku, delno tudi v slovenščini, po želji v 

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

otroci učijo tudi 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 
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