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NEMŠKI TABOR V ARBORETUMU 

5-DNEVNE POČITNICE ZA OTROKE 

(brez nastanitve) 

 

Termin: 10. julij – 14. julij 2023 

 

Starost: 7 do 11 let 

 

Jeziki: nemščina na dveh nivojih zahtevnosti 

(prilagojeno predznanju otrok) 

 

Lokacija: Arboretum, Volčji Potok 3, 1235 Radomlje 

 

Program: Aktivne jezikovne počitnice za otroke z  učenjem nemščine, z raziskovanjem 

in spoznavanjem življenja na travniku, v gozdu in ob 

vodi ter s številnimi športnimi aktivnostmi in 

vodenimi dialogi, kje kaj počnemo. Otroci širijo 

besedišče o naravi, živalih in njihovih bivališčih, hrani, 

športu, aktivnostih in ga povezujejo v smiselne 

povedi ipd. ter se učijo rabe nemščine na sproščen, 

ustvarjalen in zabaven način v družbi sovrstnikov, da 

začutijo uporabnost znanja tujih jezikov. Na ta način 

nadgrajujejo samozavest in sproščenost v komunikaciji v nemškem jeziku. 

 

Delavnice potekajo med 9. in 15. uro. Prihod otrok je ob 8. uri, varstvo do 16. ure. 

 

Oprema: otroci naj bodo športno oblečeni in obuti, primerno vremenu. Naj imajo 

tudi kakšno jopico ali pelerino, po želji lahko prinesejo s sabo kak športni rekvizit ali 

karte za skupinsko igro. 

 

Vse didaktične pripomočke, mape, učno gradivo in pisala priskrbimo mi. Tekom 

tabora mape z gradivi hranimo mi, zadnji dan jih odnesejo domov. Na koncu dobijo 

tudi priznanje za udeležbo. 

 

Sprejmemo največ 15 otrok, s katerimi so ves čas 2-3 spremljevalci – učitelji in 

animatorji. Otroci so razdeljeni v jezikovne skupine do 7 otrok. Delavnice so 

prilagojene starosti otrok in njihovemu predznanju. 

 

Učenje jezikov poteka po metodi CLIL – učenje skozi raznovrstne dejavnosti s 

poudarkom: UČENJE ZA ŽIVLJENJE. Vsebine so povezane z opazovanjem in 

raziskovanjem narave ter življenja v njej ter s športnimi dejavnostmi otrok. 

NOVOST 

http://www.poletni-tabori/
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PONEDELJEK 

Čas Aktivnost 

8:00 – 8:15 Prihod in zbiranje otrok pri vhodu v Arboretum 

8:30  – 9:00 Medsebojno spoznavanje udeležencev skozi igre v slovenščini in 

nemščini; pozdravna pesem 

9:00 – 10:15 SPOZNAVANJE OKOLJA; Kaj vidimo okoli nas? Poimenujmo stvari v 

nemščini, barve in števila (koliko) – ustvarimo lističe, igre za utrjevanje 

besedišča 

Višji nivo: Opisovanje okolja in dogajanja okoli nas v preprostih povedih. 

10:15  – 10:30 Malica 

10:30 – 11:45 ŽIVALI NA TRAVNIKU: Kdo živi na travniku?  

Spoznavanje živali s slikami in iskanje le-teh z lupami;  ustvarimo 

plakat, pantomima, igre za utrjevanje besedišča 

12:00  – 13:00 Kosilo in počitek ali igra po kosilu  

13:00  – 14:45 RAZISKOVANJE OKOLJA in TRAVNIKA: Kaj je to?  lupe, učni listi – 

predstavitev najdenega za utrjevanje besedišča; pesem v nemščini in 

ples o živalih  

vmes: igre z žogo, skrivalnice, igre v povezavi z živalmi 

14:45  – 15:00 Popoldanska malica & pesem 

15:00  – 15:50 Prosta igra na igralih 

16:00 Odhod domov (pri izhodu) 

 

TOREK 

Čas Aktivnost 

8:00 – 8:15 Prihod in zbiranje otrok pri vhodu v Arboretum 

8:30  – 9:00 Spoznavne in družabne igre v nemščini; pozdravna pesem 

9:00 – 10:15 SPOZNAVANJE GOZDA; Kdo živi v gozdu? Poimenujmo stvari in 

gozdne živali v nemščini, barve in števila (koliko) – opišemo živali - 

slikice, plakat, igre za utrjevanje besedišča 

10:15  – 10:30 Malica 

10:30 – 11:45 ŠPORTNE IGRE: Sportaktivitäten 

Naštejemo nekaj športov v nemščini in igramo med dvema ognjema; 

igre na prostem za utrjevanje besedišča 

12:00  – 13:00 Kosilo in počitek ali igra po kosilu  

13:00  – 14:45 OBČUTENJE GOZDA: Kaj slišiš / vidiš / občutiš? Nabiranje materialov, 

učni list z glagoli (hören, sehen, fühlen, riechen) – izrazimo, kaj smo 

čutili, videli, slišali, … vmes: igre v nemščini 

Višji nivo: Kje se kaj nahaja in za kaj je uporabno: Wir benutzen es… 

14:45  – 15:00 Popoldanska malica & pesem 

15:00  – 15:50 Prosta igra na igralih 

16:00 Odhod domov (pri izhodu) 

http://www.poletni-tabori/
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SREDA 

Čas Aktivnost 

8:00 – 8:15 Prihod in zbiranje otrok pri vhodu v Arboretum 

8:30  – 9:00 Družabne igre v nemščini; pozdravna pesem 

9:00 – 10:15 SPOZNAVANJE RIBNIKA; Kdo živi v in ob ribniku? Poimenujmo 

stvari in živali v nemščini – slikice, plakat, pantomima, igre za 

utrjevanje besedišča. 

Višji nivo: Modalverben (Was können / dürfen (nicht) wir …?) 

10:15  – 10:30 Malica 

10:30 – 11:45 BODY PARTS & ŠPORTNE IGRE: Telo in športi 

Naštejemo dele telesa in potem športe v nemščini – povemo, kaj 

igramo s katerim delom telesa: Wir spielen Fußball mit Füssen 

Učni listi: Ich mag /kann / will ….  Igramo tudi nogomet in odbojko. 

12:00  – 13:00 Kosilo in počitek ali igra po kosilu  

13:00  – 14:45 HRANA ZA ŽIVALI: O naravi in vremenu  

Poimenujemo vremenske pojave in ostale pojave v naravi. Opišemo 

vreme danes (Es ist warn, aber bewölkt, … Die Sonne scheint);  

vmes: pantomima, različne igre 

14:45  – 15:00 Popoldanska malica (sadje) & pesem 

15:00  – 15:50 Prosta igra na igralih 

16:00 Odhod domov (pri izhodu) 

 

ČETRTEK 

Čas Aktivnost 

8:00 – 8:15 Prihod in zbiranje otrok pri vhodu v Arboretum 

8:30  – 9:00 Družabne igre v nemščini; pozdravna pesem 

9:00 – 10:15 SPOZNAVANJE POTOKA; Kdo živi ob in v vodi? Poimenujmo živali v 

nemščini ter poimenujemo različne ekosisteme ter jih opišemo – 

slikice, plakat, pantomima, igre za utrjevanje besedišča;  

bosi se sprehodimo po travniku (Ich fühle Steine, Gras, … Es ist kalt.) 

10:15  – 10:30 Malica 

10:30 – 11:45 VODNE IGRE z vodnimi pištolami:  

Ponovimo športe in kaj imamo radi oz. ne maramo v nemščini;  

Ich mag (nicht)…. Potem igramo vodne igre z vodnimi pištolami. 

12:00  – 13:00 Kosilo in počitek ali igra po kosilu  

13:00  – 14:45 NAJLJUBŠA HRANA: Kaj je tvoja najljubša hrana? Spoznavanje hrane 

s pomočjo slik (Was ist dein Lieblingsessen? Glagola essen / trinken); 

igre s slikami, plakat s hrano in pesmice; igranje dialogov v restavraciji 

14:45  – 15:00 Popoldanska malica (sadje) & pesem 

15:00  – 15:50 Prosta igra na igralih 

16:00 Odhod domov (pri izhodu) 
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PETEK 

Čas Aktivnost 

8:00 – 8:15 Prihod in zbiranje otrok pri vhodu v Arboretum 

8:30  – 9:00 Družabne igre v nemščini; pozdravna pesem 

9:00 – 10:15 REVISION; ponovimo vse, kar smo se naučili v tem tednu skozi igre, 

pesmi, ples, z dialogi, s plakati, pantomimo.  

10:15  – 10:30 Malica 

10:30 – 11:45 PRIPRAVA PREDSTAVE ZA STARŠE: 

Vadimo za predstavo za starše in pripravimo vse, kar bomo predstavili 

12:00  – 13:00 Kosilo in počitek ali igra po kosilu  

13:00  – 15:00 ŠPORTNE IGRE: Različne igre v nemščini…  

Ponovimo športe in aktivnosti v nemščini, opišemo, kaj vidimo okoli 

nas, zaplešemo na pesmi v nemščini in se igramo igre po izbiri otrok 

Na koncu še prosta igra na igralih 

15:00  – 15:15 Popoldanska malica (sadje) & pesem 

ob 15:30 Nastop za starše pri izhodu in odhod domov 

 

Celoten program in delavnice se izvajajo v nemškem jeziku. Otroci se seznanijo s čim 

bolj spontano uporabo nemščine v praksi. 

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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