Center IRIS
Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo
in svetovanje za slepe in slabovidne
Langusova ulica 8
1000 LJUBLJANA
telefon: +386 (01) 2442-750
fax:
+386 (01) 2442-777

Delavnica za prvo triado: Kaj počne oskrbnik v živalskem vrtu?
Koordinatorica: Damjana Oblak
Datum izpeljeve: 27. 9., 28. 9. 2018
Trajanje: 17,5 ur
Za koga? Za otroke prve triade, njihove starše ter brate in sestre.
Kako?
Preko delavnic se bomo družili in zabavali, pisno in ustno komunicirali, se urili v samostojnosti pri
določenih opravilih. Seznanili se bomo z nekaj poklici, ki so povezani z živalskim svetom. Otroci
bodo reševali uganke in morda kako tudi sami sestavili. Pomagali bodo pri pripravi obroka in
staršem postregli z večerjo.
V petek bomo vsi skupaj obiskali živalski vrt. Otroci bodo uporabili vsa čutila. Z nekaj živalmi
bomo imeli tesnejši stik. Spoznali bomo delo oskrbnika živali.
Tja se bomo peljali z lastnimi prevozi. Poskrbeli bomo za prevoz v živalski vrt tudi za tiste, ki ne
boste imeli svojega prevoza. (Prosim, da nas na to predhodno obvestite, napišete v prijavnici).
Za slepe, slabovidne otroke ter za otroke z okvaro vidne funkcije ter njihove spremljevalce je
obisk živalskega vrta brezplačen.

Staršem bo namenjeno predavanje o razvijanju delovnih navad preko vsakodnevnih veščin.
Za otroke so obroki na Centru IRIS brezplačni, starši pa bodo poravnali denar za naročene
obroke preko položnice. Prav tako bodo preko položnice plačali vodenje skupine v živalskem vrtu
in obisk živalskega vrta za tiste udeležence v svoji družini, ki niso upravičeni do brezplačnega
vstopa.
Prenočišča so na voljo na Centru IRIS do zapolnitve kapacitet, pri tem bomo upoštevali vrstni red
prijav (prenočišče brezplačno).
Kdaj in kje? Dobimo se v četrtek, 27. 9. 2018, ob 15. uri , v dvorani.
Nasvet: S seboj prinesite plastenko z vodo in manjši nahrbtnik. Otroci naj imajo v denarnici
denar za sladoled.
Izvajalci: Sara Češarek, Anja Pečaver, Tara Koren, Tanja Tajnikar, Ajda Mikolič, Janja Hrastovšek,
Ana Mohorko, Tina Kastelic, Damjana Oblak, Neva Laščak in drugi.
(Za bratce in sestrice bo v določenem času poskrbljeno za varstvo.)
Koordinatorica:
Damjana Oblak

Ravnateljica:
Katjuša Koprivnikar
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Četrtek, 27. 9. 2018
Ura

Dejavnosti za
otroke

15.00 -16.00 Dobrodošli.
Srečanje s
prijatelji.
16.00 - 16.45 Poligon.

Dejavnosti
za starše

Bratci in
sestrice
(predšolski)
Zbor
Zbor
udeležencev udeležencev
in malica.
in malica.
Predavanje : Varstvo.
Razvijanje
delovnih
navad (do
17.30)
Prosto.
Varstvo.

16.45 -17.45 Spoznajmo delo
ljudi, ki so
povezani z
živalmi.
17.45 - 20.00 Priprava večerje in Prosto do
Do večerje
večerja (ob 19.
večerje okrog varstvo.
00), večerna nega. 19. ure. Po
Večerja s
večerji
starši.
pomoč pri
večerni
higieni.
20.00 -21.00 Lahko noč otroci: Poskrbijo za Pravljica za
pravljica za lahko manjše
lahko noč.
noč.
zaspance.
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Petek, 28. 9. 2018

Ura
7.00 - 7.30

7.30 - 8.00
8.00 - 8.30

Dejavnosti
za otroke
Dobro jutro
dober dan,
ali si še kaj
zaspan?
Zajtrk.
Živalske
uganke.

8.30 -12.00

Gremo v
živalski vrt,
povratek.
12.00 -13.00 Kosilo.
13.00 -14.30 Glasbena
delavnica in
kratka
evalvacija.

Dejavnosti za
Bratci in
starše
sestrice
Pomoč otrokom. Urejanje s
pomočjo
staršev.
Zajtrk.
Pospravimo
sobe.

Zajtrk.
Mlajši bratci in
sestrice so v
vrtcu.
Gremo v živalski Mlajši bratci in
vrt, povratek.
sestrice s starši.
Kosilo.
Evalvacija.

Mlajši bratci in
sestrice s starši.
Mlajši bratci in
sestrice so v
vrtcu.

2/2
e-mail: info@center-iris.si; Zakladni podračun: 01100-6030689853 pri UJP Ljubljana
IDENTIFIKACIJSKA ŠT.: SI94559899; MATIČNA ŠTEVILKA: 5051134, spletna stran: www.center-iris.si

