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Številka: 60309-2/2020/1 

Ljubljana, 12. 2. 2020  
 

VABILO 
Pozdravljen, dragi učenec, učenka 
 
Vabim te, da s svojo družino (ali z delom družine) prideš v Center 
IRIS. 
Skupaj se bomo spoznavali, gradili lepe medsebojne odnose, se 
zabavali, igrali igro z zvenečo žogo (goalball) in izdelali likovni 
izdelek.  
V petek se bomo z avtobusom odpeljali v Polhov Gradec, kjer bomo 
obiskali Poštni muzej, ki je prilagojen tudi za slepe osebe.  
Dobimo se v sobi za starše (pritličje) ob 15. uri v četrtek, 5. 3. 2020. 
Z delavnico bomo zaključili v petek, 6. 3. 2020, ob 14. 45 uri. 
Kmalu nasvidenje.  
 
Koordinatorica:       Ravnateljica: 
Damjana Oblak                 Katjuša Koprivnikar   
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2. delavnica za prvo triado: Trara, pošto pelja 
Datum izpeljave: 5. 3.  in 6. 3. 2020 

Trajanje: 17, 5 ur 

Za koga? Za otroke prve triade, njihove starše, bratce ter sestrice.  

Kako? Z različnimi dejavnostmi bomo izvajali del POST (podpornih 
strategij).  

V četrtek se bomo srečali v sobi za starše in nekaj časa namenili 
medsebojnemu pogovoru in druženju. Starši se lahko nato udeležite 
šole za starše. 

Otroci se bodo seznanili z igro z zvenečo žogo in se v igri preizkusili.  
Nato bodo pripravili večerno obrok (tudi za starše).  

V petek bodo otroci izdelali likovni izdelek. Z avtobusom se bomo 
odpeljali v Polhov Gradec. Tam si bomo ogledali Poštni muzej.  

Kje? Center IRIS: Dobimo se v sobi za starše (v garderobi na levo). 

TOPLO VABLJENI!!! 

Izvajalci: Damjana Oblak  s sodelavkami in sodelavci 

 Za predšolske bratce in sestrice bo v četrtek popoldne in v petek 
dopoldne  poskrbljeno za varstvo (ob predhodni prijavi). 

Starši se lahko udeležijo predavanj v sklopu Predavanj za starše v 
četrtek, 5. 3., za kar ste prejeli posebno prijavnico. 
V petek potrebujejo učenci s sabo 7 evrov (za vožnjo z 
avtobusom).  
Ležišča so na voljo do zapolnitve kapacitet, pri tem bomo upoštevali 
vrstni red prijave. 
Otroci naj imajo s seboj manjši nahrbtnik in plastenko, kamor lahko 
natočijo vodo.  
Prijave pošljite prosim do 29. 2. 2020.  
Koordinatorica:                                           Ravnateljica:  
Damjana Oblak                                       Katjuša Koprivnikar                                                                     
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Četrtek, 5. 3. 2020 
 

Ura Dejavnosti za 
otroke 

Dejavnosti za 
starše 

Bratci in 
sestrice 
(predšolski) 

15.00 -15.30 Dobrodošli. Srečanje 
s prijatelji v sobi za 
starše.  

Zbor 
udeležencev, 
pogovor. 

Srečanje s 
prijatelji.  

15.30 – 17.00 Igra z zvenečo žogo.  Ob 16. uri se 
udeležijo šole 
za starše – do 
zaključka.  
 
 

 Varstvo. 

17. 00 – 19. 00 Priprava večerje.   Varstvo. 
 

19. 00  - 20.00   Večerja in večerna 
nega.  

Večerja.  Do večerje 
varstvo. 
Večerja  s 
starši. 

20.00 -21.00 Lahko noč otroci: 
pravljica za lahko 
noč.   

Poskrbijo za 
manjše 
zaspance.  

Pravljica za 
lahko noč. 
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Petek, 6. 3. 2020 

 

Ura Dejavnosti za 
otroke 

Dejavnosti za 
starše 

Bratci in sestrice 

7.00 - 7.30 Dobro jutro 
dober dan, ali 
si še kaj 
zaspan?  

Pomoč otrokom.  Urejanje s 
pomočjo staršev. 

7.30 - 8.00 Zajtrk.  Zajtrk. Zajtrk. 

8.00 - 8. 45  
 

Likovna 
delavnica. 

Prosto.  Mlajši bratci in 
sestrice so v 
vrtcu.  

8. 45 – 13.45  Priprava na 
odhod, vožnja 
z avtobusom, 
ogled 
poštnega 
muzeja v 
Polhovem 
Gradcu, 
povratek in 
evalvacija. 

Prosto.  
Pospravimo sobe. 

Mlajši bratci in 
sestrice v varstvu 
do 12. ure.  

13. 45 – 14. 
45 
 

Kosilo.  Kosilo.  Mlajši bratci in 
sestrice s starši. 

 Gremo 
domov.  

Gremo domov. Gremo domov. 

* Najmlajši otroci: otroci do 5. let starosti.  
Sorojenci od vključno 6. leta naprej so vabljeni k dejavnostim za 
slepe in slabovidne otroke. 


