
 

 

 

 

 

 

 

od 14. 7. do 8. 8. 2014 

kopališče Grljan 

otroci od 8. do 14. leta 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cilji poletnega centra 

Poletni center je namenjen otrokom od 8. do 14. leta starosti. Naš namen je nuditi otrokom originalne, 

zabavne in obenem tudi vzgojne izkušnje v naravi. Družinam nudimo odgovorno in izkušeno varstvo 

med poletnimi počitnicami. Poletni center bo potekal v kopališču Grljan. 

 

Organizacija in vsebina 

Poletni center bo trajal 20 dni, od ponedeljka do petka, s sledečim programom: 

1. Harmonija v naravi  

 ekološka in ustvarjalna delavnica 

 aktivnosti v Miramarskem parku 

 lov na zaklad in druge zabavne igre 

 

2. Harmonija v umetnosti 

 kreativna in fotografska delavnica 

 igra X-faktor 

 gledališka uprizoritev 

 

3. Harmonija v športu 

 ustvarjalna delavnica izdelave majčk 

 igre brez meja 

 motorične delavnice: raznorazni športi in zabave 

 

4. Harmonija v kulturi 

 kreativna delavnica 

 mednarodne igre 

 body painting in uprizoritev skeča 

 

Dnevni program 

Dejavnosti poletnega centra se bodo pričele s sprejemom otrok od 8:00 do 8:30; aktivnosti pa se bodo 

zaključile ob 17:00- 17.30.  

Med dnevom se bodo zvrstile dejavnosti, ki se bodo razlikovale glede na program in na starost otrok: v 

poletnem centru se bodo otroci igrali na plaži, v morju in v bazenih ter se spoznali in družili z drugimi 

otroki med potapljanjem. Tematike bomo obdelali v okviru ekspresivnih, glasbenih, likovnih in 

motoričnih ter drugih zanimivih in zabavnih delavnic. 

 

Osebje 

Za otroke bodo skrbeli diplomirani vzgojitelji.  

 

 



 

PRVI TEDEN 

Program od 14. julija do 18. julija 

 

HARMONIJA V NARAVI 

 

 Zjutraj Popoldne 

Ponedeljek  Sprejem 
Skupinske igre, spoznavne igre 
Ekološka delavnica 

Prosta igra 
Delavnica sub/motorične 
dejavnosti 
Bazen - morje 

Torek  Ustvarjalna delavnica Prosta igra 
Delavnica sub / glasbena in 
kreativna delavnica 
Bazen – morje 

Sreda  Izlet: aktivnosti v  
Miramarskem parku 

Prosta igra 
Delavnica sub / alternativna 
delavnica 
Bazen – morje 

Četrtek  Športi za dobro jutro 
Kreativna delavnica z 
ekološkimi materiali 

Prosta igra 
Delavnica sub / dramatizacija 
Bazen – morje 

Petek  Lov na zaklad Prosta igra 
Delavnica sub / alternativne 
delavnice 
Bazen - morje 

 

V primeru slabega vremena bo program spremenjen in bo potekal v ulici Canova 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DRUGI TEDEN 

Program od 21. julija do 25. julija 

 

HARMONIJA V UMETNOSTI 

 Zjutraj  Popoldne 

Ponedeljek Sprejem 
Skupinske igre, spoznavne igre 
Fotografska delavnica 

Prosta igra 
Delavnica sub / alternativne  
delavnice 
Bazen - morje 

Torek Igra X-faktor Prosta igra 
Delavnica sub / motorične 
dejavnosti 
Bazen - morje 

Sreda  Ustvarjalna delavnica 
 

Prosta igra 
Delavnica sub / gledališka 
delavnica 
Bazen - morje 

Četrtek  Športne igre za dobro jutro Prosta igra 
Delavnica sub / glasbeno 
alternativna delavnica 
Bazen - morje 

Petek  Gledališka zabavna uprizoritev Prosta igra 
Delavnica sub / dramatizacija 
in branje pravljic 
Bazen - morje 

 

V primeru slabega vremena bo program spremenjen in bo potekal v ulici Canova 15. 

 

  



TRETJII TEDEN 

Program od 28. julija do 1. avgusta 

 

HARMONIJA V ŠPORTU 

 Zjutraj Popoldne 

Ponedeljek  Sprejem 
Skupinske igre, spoznavne igre 
Poligoni 
 

Prosta igra 
Delavnica sub / motorične 
dejavnosti 
Bazen - morje 

Torek  Športi za dobro jutro 
Ustvarjalna delavnica: izdelava 
majčk 

Prosta igra 
Delavnica sub / vodne igre 
Bazen – morje 

Sreda  Igre brez meja Prosta igra 
Delavnica sub / alternativna 
zabavna delavnica 
Bazen - morje 

Četrtek Telovadba za veselo 
prebujanje 
Kreativna delavnica 

Prosta igra 
Delavnica sub / plavanje v 
morju 
Bazen 

Petek  Turnir Prosta igra 
Delavnica sub / zabavna 
ekspresivna delavnica 
Bazen - morje 

 

V primeru slabega vremena bo program spremenjen in bo potekal v ulici Canova 15. 

  



ČETRTI TEDEN 

Program od 4. avgusta do 8. avgusta 

 

HARMONIJA V KULTURI 

 Zjutraj  Popoldne 

Ponedeljek  Sprejem 
Skupinske spoznavne igre 
 

Prosta igra 
Delavnica sub / motorične 
dejavnosti 
Bazen - morje 

Torek  Mednarodne igre Prosta igra 
Delavnica sub / zabavna 
delavnica 
Bazen – morje 

Sreda  Body painting Prosta igra 
Delavnica sub / vodna 
delavnica 
Bazen – morje 

Četrtek  Šport za dobro jutro 
Ustvarjalna delavnica z 
izdelavo zastave 

Prosta igra 
Delavnica sub / dramatizacija  
Bazen – morje 

Petek  Uprizoritev skeča Prosta igra 
Delavnica sub / alternativna 
delavnica 
Bazen – morje 

 

V primeru slabega vremena bo program spremenjen in bo potekal v ulici Canova 15. 

 

  



Stvari, ki jih otrok potrebuje v poletnem centru: 

 copate za bazen / morje 

 kopalke 

 čepica 

 krema za sonce 

 brisača za morje 

 zobna ščetka in zobna pasta 

 maske 

 v primeru slabega vremena škornji ali primerna obutev in copate 

 

 

Za nujne komunikacije med potekom poletnega centra lahko pokličete sledeči telefonski številki: 

 (+39) 328 0196920 (koordinatorka Erika Bersenda) 

 

 

Za dodatne informacije:  

center.harmonija@gmail.com 

ali (+39) 335 7747578 (predsednik centra, Mitja Petelin) 

 

 

 

Koordinatorka dr. Erika Bersenda 
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