
Poletje na Doživljajskem igrišču 

 

Med letošnjim poletjem je Doživljajsko igrišče pokalo po šivih, tako glede obiska kot števila ur 

programa in sodelavcev, saj je bilo ob podpori donatorjev julija in avgusta prvič v zgodovini igrišča 

odprto kar štiri dni na teden. Za prijazno podporo pri izvajanju poletnega programa Doživljajskega 

igrišča se zahvaljujemo tudi prostovoljcem, podpornikom in partnerjem ter vsem, ki ste med 

poletjem prispevali prostovoljne prispevke v nabiralnike na igrišču. 

Izvajanje štiridnevnega programa Doživljajskega igrišča v juliju in avgustu 2018 so omogočili donatorji 

Lions klub Maribor Zarja, podjetje Eles d.o.o. in Pomagajte pomagati, zavod za pomoč Radia City 

Maribor. Pomemben del sredstev je namenjen prenovi gledališkega odra na Doživljajskem igrišču, 

kjer smo odstranili nevarno zevajoče stare odrske deske in jih bo zamenjal nov oder. 

   
  Novi kostumi napovedujejo oder Petrove zapestnice       Mečevanje z Denisom Podajem 



Med poletnimi počitnicami smo se seznanjali z različnimi ustvarjalnimi tehnikami in s scenskimi 

praksami. Na prvi poletni dan smo z EVS prostovoljko Anno žurali na Poljskem pikniku, ki je bil bolj 

spoznavni kviz z igrami brez meja kot pa pojedina s poljskimi prigrizki. EVS prostovoljka Paz je v Plesni 

šoli čez poletje otroke učila prvih plesnih korakov in zdaj že pripravljajo koreografijo za nastop na 

novem odru, konec julija pa smo z njo spoznavali špansko kulturo in praznovali Španske lučke.

Tek v vrečah na praznovanju Španskih lučk 

Poletna delovna vnema je vsak dan do vrha zapolnila Lesarski kotiček, v katerem so se pri izdelovanju 

okvirjev za slike preskusili tudi otroci, ki si prej niso zamislili tako zahtevnega podviga, kotiček pa so 

obiskali celo turisti iz tujine. Kar brez elektrike smo se lotili izdelovanja sončnih ur in na skupnem 

vrtičku postavili veliko sončno uro, da na njej označimo dnevno pot Sonca čez igrišče. Otvoritev 

sončne ure in novega odra pripravljamo za 8. rojstni dan igrišča, ki ga praznujemo 22. septembra. 

Poletno delovno vzdušje v Lesarskem kotičku 



Gradbišče je julija in avgusta postalo skoraj premajhno za številne nove hiške, zato je skupina otrok 

svoj »grad« postavila kar na hribu sredi kotička Gradbišče, ob pomoči sodelavcev pa nastaja tudi 

skupna hiša za vse otroke, ki med počitnicami niso imeli možnosti ali časa postaviti svojih hišk. 

Gradbišče med postavljanjem poletnih rezidenc 

Najbolj živahno je bilo v Ustvarjalnem kotičku, ko so otroci ustvarjali s slikarskimi barvami in barvami 

za telo. Priljubljeno izdelovanje slikarskih platen se je začelo že v juliju in potekalo tudi v avgustu. 

Povezalo je Ustvarjalnico z Lesarskim kotičkom, v katerem so si otroci sami izdelali okvir in nanj napeli 

platno, na katerega so potem s slikarskimi barvami naslikali motive po svoji izbiri, ki bodo na ogled na 

razstavi, organizirani ob rojstnem dnevu igrišča. Ustvarjalni kotiček je s poslikavami obraza in telesa v 

drugi polovici avgusta dosegel rekordni obisk, ko so se z barvami za telo otroci prelevili v zebre, tigre, 

miške, zmaje in druge divje živali. 

Barvanje z Rokom v Ustvarjalnici 



Za redno počitniško branje je poskrbela novinarska ekipa in skoraj vsak dan pripravila Dožipis, pravi 

časopis Doživljajskega igrišča. Poskusno so otroci v avgustu organizirali tudi Doži bar stojnico, na 

kateri so z limonado in drugimi osvežilnimi napitki v zameno za prostovoljne prispevke zbirali 

sredstva za rojstnodnevni program. Skupinica se je zatem prelevila v filmsko karavano z režiserjem, 

igralci in produkcijsko ekipo, ki je po lastnem scenariju posnela igrane filmske prizore. V filmskih 

znanjih in spretnostih so se v zadnjem tednu avgusta urili tudi najmlajši pri izdelavi figuric iz slanega 

testa za snemanje stop animacije. Rezultate bomo predstavili v večernem rojstnodnevnem programu, 

okusili pa boste lahko tudi omenjene napitke.

Doživljajski vodni park 

Poleg rednega programa igrišča, ki so ga ob najbolj vročih dneh popestrili vodni baloni in pištolice ter 

škropilnik in bazenčki z vodo, so igrišče obiskali člani Društvo mladih kreativcev Slovenije in 

Potapljaškega društva Maribor, da so predstavili spretnosti in veščine rokovanja z opremo, ki sicer ni 

vsak dan na voljo na igrišču. 

Vojo s potapljaško opremo 



Od okvirja do slike 

Za pomoč pri izvajanju programa namenjamo posebno zahvalo Anni in Paz, prostovoljkama iz 

programa Erasmus+ (nekdanji EVS), ter Roku, Sergeju in Petru, ki kot prostovoljci sodelujejo skozi vse 

leto, prav tako pa »poletnim« prostovoljcem, ki so se nam pridružili med počitnicami (Karolina, Alin, 

Anže in Žiga), in sodelavcem partnerskih organizacij (FratzGraz, BAUI Hamburg, Prostovoljno gasilsko 

društvo Radvanje, Društvo tabornikov rod XI. SNOUB Miloša Zidanška, Društvo mladih kreativcev 

Slovenije in Potapljaško društvo Maribor). 

   
  Gasilci na obisku   Mednarodna izmenjava  Prva pomoč s taborniki 

 


