
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NESKONČNO PRILOŽNOSTI ZA IGRO 

- IZLETI ZA UČENCE PRVE TRIADE - 
 

DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE 



O DOŽIVLJAJSKEM IGRIŠČU 

Otroci so mojstri igre. Otroci uporabljajo igro kot vstopnico v svet, skozi igro odkrivajo, se učijo, 

razvijajo odnos do sebe in drugih, se učijo sodelovanja, raziskujejo meje, tveganja in nevarnosti. 

Odrasli jim moramo zagotavljati dovolj prostora in časa za igro, ki je tako zelo pomembna za njihov 

zdrav razvoj.  

V Malem betnavskem gozdičku v Mariboru že štiri leta deluje prvo doživljajsko igrišče v Sloveniji. 

Igrišče, program Društva Center za pomoč mladim (CPM), je varen prostor za otroško ustvarjanje in 

igro, družabni prostor, kjer starši dobijo informacije in odgovore o vzgoji, prostor, kamor se mladi lahko 

zatečejo po pomoč v stiski ter prostor, ki omogoča in vzpodbuja povezovanje prebivalcev v 

soustvarjanje kakovostnejših pogojev za življenje. 

Trikrat tedensko strokovnjaki in prostovoljci skupaj z otroki ustvarjamo program na igrišču. Otroci imajo 

možnost razvijati kreativnost, samostojnost in odgovornost, trenirati uporabne in socialne veščine ter 

raziskovati bogastvo naravnega okolja. Predvsem pa imajo možnost dostopa do bogatih igralnih 

priložnosti ob široki izbiri pripomočkov za igro.  

 

IZLETI ZA UČENCE PRVE TRIADE 

V letih delovanja igrišča smo skupaj z otroki in njihovimi starši pripravili številne igralne strukture in 

pripomočke, ki vzpodbujajo različne tipe iger in nagovarjajo različne stopnje razvoja otrok in mladih. V 

želji, da bi otroci širom Slovenije imeli prav tako bogate priložnosti za igro, smo pripravili ponudbo za 

končne izlete učencev prve triade osnovne šole. 

Pripravili smo tri različne programe, ki zajemajo uporabo skoraj vseh igralnih struktur na igrišču, 

soustvarjenih in preizkušenih s strani otrok, ki imajo možnost igrišče obiskovati vsakodnevno. Opisi 

programov sledijo spodaj, za več informacij oz. lažjo predstavo o prvem in edinem doživljajskem 

igrišču v Sloveniji vas vabimo k ogledu albumov fotografij na Facebook spletnem profilu - Doživljajsko 

igrišče, o metodi dela in razvoju programa pa smo se razpisali na spletni strani društva; 

http://www.cpm-drustvo.si/programi/dozivljajsko-igrisce/  

V neposredni bližini igrišča je veliko parkirišče za avtobuse, kjer vas pričakamo in pospremimo v 

objem mogočnih dreves, ki varujejo Doživljajsko igrišče. V kolikor vas zanima, lahko pomagamo s 

predlogi, kje ali kako igrivo preživeti še ostali del dneva, v primeru, da ste se odločili za celodnevni 

izlet v Maribor. 

 



1. ponudba: IGRALNI DAN 

 Igralne priložnosti, ki spodbujajo stik z naravo, zemljo, peskovnik in packalnik – večini otrok 

dobro poznana igralna struktura, ki se je nikakor ne morajo naveličati, saj nikoli ni dovolj 

potičk, vulkanov, potočkov in otočkov. 

 Gibalne igre, namenjene omogočanju zdravega telesnega razvoja spodbujajo; plezala, 

plazila, različni športni rekviziti, ribolov, kolesa, hodulje, ravnotežnostne vrvi ter ogromno 

prostora na razgibanem terenu, ki otroški domišljiji in navihanim idejam pusti prosto pot. 

 Glasbeni kotiček vabi k bobnanju, ropotanju, vreščanju in tuljenju, postavljen poleg odra s 

skrivnostno omaro, kar vabi mlade umetnike k igri vlog, uporabi kostumov, lutk, ličenju in 

vsesplošnemu »afnanju«.  

 Hiša igrač skrbi za trenutke, ko bi si zaželeli kakšno čisto navadno, znano igračo, kocke, 

medvedke in punčke, družabne igre za izzive v paru ali mnogoboje. 

 Uporaba ognjišča s peko kruha; priprava tabornega ognja z učenjem, kako zanetimo, 

vzdržujemo in pogasimo ogenj. Ob ognjišču otroci sami zamesijo testo za kruh in spečejo 

vsak svojo štručko na palici.  

2. ponudba: NEPOZABNO DOŽIVETJE 

Zajema uporabo vseh igralnih struktur in pripomočkov navedenih v prvi ponudbi, uporabo ognjišča s 

peko kruha ter vodeno delavnico ustvarjanja, oblikovanja izdelkov iz naravnih ali odpadnih 

materialov.  

Otroci spoznavajo različne tehnike kako lahko iz stvari, ki jih najdemo v naravi, v gozdu, na travniku, 

izdelamo uporabne predmete, okrasne in navihane igrače ali preprosto dragocena darilca.     

Tematsko delavnico v ustvarjalnem kotičku lahko prilagodimo predlogom razredničark/jev, povezanim 

z izvajanjem predmeta Likovne umetnosti. 

3. ponudba: NESKONČNO PRILOŽNOSTI ZA IGRO 

Zajema uporabo vseh igralnih struktur in pripomočkov navedenih v prvi ponudbi, uporabo ognjišča s 

peko kruha, delavnico ustvarjanja iz naravnih materialov, poleg tega pa še uporabo lesarskega 
kotička. 

Lesarski kotiček je sestavni del igrišča, namenjen spoznavanju orodij in pripomočkov za oblikovanje 

lesa, razvijanju ročnih spretnosti ob pesmi žage in ustvarjalnem razbijanju s kladivom ... Otroci imajo 

možnost bodisi igrivo spoznavati orodja ali pa se lotiti kakšnega večjega konstrukcijskega podviga, kot 

je ptičja hišica, hotel za žuželke... Vodeno delavnico v lesarskem kotičku lahko prilagodimo predlogom 

razredničark/jev, povezanim z izvajanjem predmeta Spoznavanje okolja. 
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