
Doživljajsko igrišče v letu 2018 

Letni program Doživljajskega igrišča – Predvideni dogodki in aktivnosti Društva CPM v Malem betnavskem 

gozdičku 

S prehodom na poletni čas se podaljša tudi odprtost Doživljajskega igrišča, ki bo tako od zadnjega tedna v 

marcu delovalo ob torkih, četrtkih in petkih med 13. in 19. uro. Marčevski predvelikonočni dnevi pomenijo 

tudi uvod v začetek sezone v Ustvarjalnici, kjer bosta do oktobra delavnice pripravljali EVS prostovoljki 

Anna in Paz. Pod okriljem evropskega programa Erasmus+ že nekaj let potekajo izmenjave prostovoljcev 

preko Evropske prostovoljske službe, od nekajmesečnih do enoletnih programov. Z Anno, ki prihaja iz 

poljskega mesta Koszalin, in Paz, ki je iz španskega mesta Alicante, lahko med ustvarjanjem vadite 

angleščino, ker še ne znata dobro slovensko. Ustvarjalni kotiček letos prinaša pripravo in okraševanje 

izdelkov iz kartona, papirja, lesa, volne in drugih materialov, ustvarjanje ročno oblikovanega nakita, 

kostumov, lutk, kipcev in igrač iz ponovne rabe, poslikavo obraza in domače kozmetične nasvete, pa tudi 

izdelavo drobnih pozornosti ob posebnih priložnostih za svoje najdražje. 

Od aprila naprej so vsak mesec na našem urniku označeni datumi, ki bogatijo delovanje Doživljajskega 

igrišča in jačajo povezovanje s skupnostjo. Na prvi aprilski petek v dogovoru s podjetjem gostimo 

tradicionalno Prvo pomladno delovno akcijo z Zavarovalnico Sava, na katerega nas bodo obiskali 

sodelavci podjetja in prispevali svoje prostovoljsko delo za urejanje igrišča z barvanjem ograje, mizic in 

klopi, popravljanjem lesenih igral, grabljenjem odpadlega listja in urejanjem visokih gredic na skupnem 

vrtičku. 

V drugi polovici maja se Doživljajsko igrišče predstavlja na Festivalu prostovoljstva, redni program na 

igrišču pa dopolnjujejo posebni dogodki in aktivnosti, kot so Plesne delavnice s Paz in skupna Noč na 

igrišču. V plesnih delavnicah, ki bodo potekale do jeseni, se lahko naučite prvih plesnih korakov in 

izražanja s plesom. Prva Noč na igrišču, ki bo predvidoma 11. in 12. maja (v primeru slabega vremena se 

prestavi na 25. in 26. maja), omogoča izkušnjo skupinskega taborjenja, samoorganizirano pripravo 

obrokov in nočitev v šotorih ali svojih hišah ter večerne kulturne in družabne dogodke in pripovedovanje 

zgodb ob odprtem ognjišču. 

V junijskem programu načrtujemo več mednarodnih aktivnosti. Anna pripravlja Poljski piknik, na katerem 

se lahko preizkusite v različnih igrah in spoznavanju poljske kulture. V okviru mednarodne mladinske 

izmenjave junija Doživljajsko igrišče obiščejo otroci iz partnerskih doživljajskih igrišč v avstrijskem Gradcu 

in nemškem Hamburgu. Sredi junija najprej gostuje skupina mlajših avstrijskih otrok, ki bodo skupaj z 

rednimi obiskovalci igrišča spoznavali lepote Maribora, konec avgusta jim mariborski otroci vrnejo obisk 

na igrišču Fratz Graz. Dva tedna kasneje, torej v zadnjem tednu junija, Doživljajsko igrišče obiščejo še 

nemški otroci, Mariborčani pa bodo v BAUI Hamburg odpotovali prihodnje leto. 

Med poletnimi počitnicami bo igrišče odprto štiri dni na teden, torej od torka do petka med 13h in 19h, 

zato se poveča tudi število organiziranih aktivnosti in so k sodelovanju vabljeni zainteresirani prostovoljci. 

Poleg novih ustvarjalnih in plesnih gibov se v juliju obetajo Španske lučke (predstavitev španske kulture s 

Paz) ter Delavnice stop animacije (oblikovanje scenarija, likov in scenografije ter snemanje v stop motion 

tehniki). 

Septembra so vse ustvarjalne in organizacijske sile usmerjene v pripravo 8. rojstnega dne Doživljajskega 

igrišča, ki ga letos praznujemo 22. septembra. Ker na ta dan vsako leto prinaša bogat program, poln 

presenečenj, podrobnosti programa zaenkrat še niso za objavo, vsekakor pa bo zagotovljeno veselo in 

pestro dogajanje s povezovanjem vseh elementov in kotičkov Doživljajskega igrišča. 

Doživljajsko igrišče v prvem tednu oktobra gostuje v programu Teden otroka ZPM Maribor, čaka pa tudi na 

nove EVS prostovoljce. Anna in Paz namreč zaključujeta izmenjavo v okviru mednarodne prostovoljske 

službe in prihajata prostovoljki iz Nemčije in Avstrije. V oktobru se odpiralni čas Doživljajskega igrišča 

ponovno skrajša za eno uro.  



                   

                  LETNI PROGRAM    
       DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE 2018 
  

USTVARJALNICA APRIL - OKTOBER 
PLESNE DELAVNICE MAJ - OKTOBER 

DELAVNICE ANIMACIJE JULIJ - AVGUST 

NOČ NA IGRIŠČU 11. MAJ 2018 
POLJSKI PIKNIK 21. JUNIJ 2018 

ŠPANSKE LUČKE 31. JULIJ 2018 
8. ROJSTNI DAN DOŽIVLJAJSKEGA 

IGRIŠČA 
22. SEPTEMBER 2018 

      
 

 


