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Lego kotiček 
 
• Samostojno ustvarjanje s kockami od 10.00 do 18.30 ure 
• Igranje z Lego vlakcem 
  
  
Avtodrom – avtomobilske dirke 
 

• Dirke z avtomobilčki na daljinsko vodenje. Dirke potekajo na sistem merjenja časa. 
• Dirke vsak dan od 10.00 - 18.00 ure. 
• Delavnice bodo obiskali tudi znani športni komentatorji (Gašper Bolhar-Gapi, 

Franci Pavšar ml., ...) 
   
 
Janko in Metka 
 
Vodeno podoživljanje pravljice in barvanje na temo Janko in Metka 
Vodene pravljice potekajo vsak dan. 
Ure:  10.00 (30 minut) 
 10.30 (30 minut) 
 11.00 (30 minut)  
 11.30 (30 minut) 
 16.00 (30 minut) 
 16.30 (30 minut) 
 17.00 (30 minut) 
 17.30 (30 minut) 
  
  
Medvedja bolnišnica 
 
Vodeno dogajanje, kjer otroci spoznavajo različne bolezni (gripa, prehlad, angina…) 
Mentor jim na igriv način razloži simptome in potek zdravljenja, ki ga otroci sami izvajajo 
na medvedkih. Osvojijo tudi oskrbo ran in manjših poškodb s povoji, obliži za rane… 
Vodena animacija poteka vsak dan od 10. do.  22. decembra.  
Ure: 10.00 (30 minut) 
 10.30 (30 minut) 
 11.00 (30 minut) 
 11.30 (30 minut) 
 16.00 (30 minut) 
 16.30 (30 minut) 
 17.00 (30 minut) 
 17.30 (30 minut) 



Z vlakom skozi divji zahod 
 
Vožnja z miniaturnim vlakom skozi pokrajino, polno doživetij; vsak dan od 10.00 do 19.00 ure. 
  
 
Cirkus 
 
Cirkuške norčije, ples, športne aktivnosti. 
Vodene aktivnosti vsak dan od 10. do.  22. decembra.  
  ob 10.15  Pikina telovadba za vrtce (20 minut) 
 ob 12.00  Ples z marionetami  (30 minut) 
 ob 14.00  S Piko pihamo balone (30 minut) 
 ob 15.30  Ples z marionetami  (30 minut) 
 ob 16.00   Športne aktivnosti G-rega  (do 17.20) 
  
10.12.  ob 15.00  Učimo se žongliranja  (20 minut) 
11.12.  ob 16.00  Plesni nastop Dobre Mrhe (15 minut) 
12.12.  ob 15.30  Učimo se žongliranja (20 minut) 
 ob 16.00  Orientalski plesi za najmlajše (25 minut) 
15.12 ob 15.00  Učimo se žongliranja (20 minut) 
18.12. ob 15.30  Učimo se žongliranja (20 minut) 
 ob 16.00  Orientalski plesi za najmlajše (25 minut) 
19.12. ob 14.00  Učimo se žongliranja (20 minut) 
 ob 16.00  Orientalski plesi za najmlajše (25 minut) 
  
  
 
Pekarna peka Pavla 
 
Ustvarjalne delavnice, izdelovanje drobnega novoletnega peciva, ki bo kot okras naše novoletne 
jelke. Nekaj izdelkov bodo otroci lahko odnesli tudi domov. 
Vodene aktivnosti:  
10., 13., 14., 15., 16., 17., 20., 21., 22. december.2004    
od 16.00 – 18.00  (4 x 30 minut) 
 
11.,12.,18.,19. december 2004. ob  11.30 (30 minut) 
                                                        15.00 (30 minut) 
                                             16.00 (30 minut) 
                                             16.30 (30minut) 
  
V času, ko ne potekajo vodene delavnice, lahko otroci barvajo pobarvanke z motivi peciva, 
kruha...  
 
Tovarna čokolade 
 
Igramo se odkrivanko. Odkrivamo polja in iščemo pare. Odkrivanka bo potekala vse dni. 
Ure: 11.30 (20 minut) 
 14.30 (20 minut) 
 15.30 (20 minut) 
 16.30 (20 minut) 



 ZOO kotiček 
 
Predstavitev in ogled živih kač,.ki jih bo predstavila dr. Staša Tome: 
10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 20., 21. in 22. december 2004          
ob 17.00 uri 
 
12. in 19. december 2004  
ob 17.00 in 18.00 uri 
  
Vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek bodo vsako polno uro med 10.00 in 16.00 uro 
potekale videoprojekcije s predavanji avtorja Iva A. Božiča z vsebinami: 
 
· Domače živali,  
· Poskrbimo za ptice pozimi,  
· Živi svet Ljubljanskega barja,  
· Ribniki v Dragi pri Igu,  
· Čapljica, rakar in povodni kos,  
· Redki in ogroženi ptiči,  
· Vodni ptiči. 
  
Vse dni bo potekal nagradni kviz »Me poznaš?«. Pravilni odgovori bodo nagrajeni s praktičnimi 
nagradami, kristali, knjigami, zloženkami, razglednicami… 
  
 
Mini Baby Boom 
 
Ograjen prostor za najmlajše (tiste, ki se še plazijo). Na voljo hojice, žogice, mini tobogan, 
peskovnik igrač… 
 
 
Mini  kino 
 
Ogled risank in risanih filmov podjetja Video Art, vsak dan, vsako polno uro od 14.00 dalje.  
Ob sobotah in nedeljah vsako polno uro od 11.00 dalje. 
 
Predvajani risani filmi:  
Sneguljčica, Trnuljčica, Slonček Benjamin, Beli Očnjak, Palčica, Jagodke, Moj mali svet, 
Zelenjavčki, Guliverjeva popotovanja, Robin Hood, Ostržek, Petelinji Rock, Jelenček Rudi. 
  
 
Nedeljski dnevnik 
 
V kotičku poteka poslušanje pravljic preko CD predvajalnikov. Otroci jih bodo lahko poslušali 
vsake pol ure od 12.00 do 18.00. 
Naslovi pravljic: Muca Copatarica, Trnuljčica, Sneguljčica… 
  



Knjižnica 
 
Srečanja z literati, ilustratorji in pravljičarji v živo po izdelanem urniku. 
V kotičku Knjižnica sodeluje 14 revij, ki so namenjene otrokom: Ciciban, Čukec, Zmajček, 
Pikapolonica, Moj Malček, Mama, Supermama, Otroci, Bim-Bam, Bučka,  pa tudi Cool, Smrklja, 
Žurnal, Dnevnik in Nedeljski dnevnik. 
 
10.12.
  

ob 16.00 Srečanje s pisateljico Darinko Kobal in predstavitev pravljice 
Radovedni medvedek 
 

11.12.
  

od 16.00 do18.00 Delavnica revije Ciciban - Zlato srečo nosimo, vsem ljudem jo trosimo z 
Anjo Štefan 
 

12.12.
  

od 16.00 do18.00 Delavnica revije Ciciban - Zlato srečo nosimo, vsem ljudem jo trosimo z 
Anjo Štefan 

 ob 16.00 Revija Otroci - Po knjigi ustvarjalni prosti čas, bodo otroci izdelovali 
novoletne voščilnice z  avtorico knjige Majo Hartman 
 

14.12. od 10.00 do 12.00 Cicibanova delavnica origami - z Martino Strmole Garafolod 
 

15.12. od 10.00 do 12.00 Igor Cvetko - Otroški pevski zborček po pesmarici Trata pesem pelja 
 ob 15.30 Srečanje s pisateljico Darinko Kobal in predstavitev knjige Gorski 

škrat Hejhoj 
 

16.12. od 10.00 do 12.00 Igor Cvetko - Otroški pevski zborček po pesmarici Trata pesem pelja 
 

17.12. od 10.00 do 12.00 Orffov ansambel OŠ Majde Vrhovnik z Jožetom Langom 
 

18.12. od 10.00 do 19.00 Ciciklub PIKI PRAZNUJE 
 ob 16.00 Srečanje z Andrejem Rozmanom-Rozo 

 
19.12. ob 17.00 Revija Otroci - izdelovanje novoletnih okraskov z Majo Hartman, 

  Avtorico knjige Ustvarjalni prosti čas 
20.12. od 10.00 do 12.00 Jelka Godec Šmidt, animacija z ilustratorko (barvanje,striženje) 

 
21.12. od 10.00 do 12.00 Jelka Godec Šmidt, animacija z ilustratorko (barvanje,striženje) 

 
22.12. od 10.00 do 12.00 Jelka Godec Šmidt, animacija z ilustratorko (barvanje,striženje) 
 ob 16.00 Srečanje s pisateljico Darinko Kobal in predstavitev knjige Strahec 

Straško 
 
 
 

o Vsak dan od 11.00 do 11.30 bodo otroci sestavljali križanko z revijo ČUKEC. 
o Vsak dan od 10.00 do 18.00 bodo potekale organizirane delavnice izdelovanja čestitk in 

darilnih vračk z AEROM. (namenjeno otrokom, ki bodo čez praznike v bolnici). 
o Vsak dan potekajo delavnice UNICEF-a . 
o Ob obiskih šol  poteka »Vroči stol« z voditeljico Aido Kralj - Prva TV. 

  
  
 



Kotiček Žurnal 
 
Na delavnici bomo z Žurnalovimi demonstratorji spoznavali potek izdelave časopisa in ga 
soustvarjali z izbiranjem najboljše pravljice. 
 
 
Zabavni »Najst kotiček«  (10-16 let) 
 
Vsak dan nas bodo obiskale osnovne šole iz vse Slovenije. 
 
V kotičku bomo krojili, se učili ličenja, trebušnih plesov, imeli manekenski tečaj, plesni tečaj, šolo 
režiranja, slikanja …. 
 
Obiskale nas bodo tudi najbolj priljubljene pevske skupine: BEPOP, B.B.T, Game over, Rok 
Kosmač, Alya, Tinkara Kovač, Anja Pižem, Romana Krajnčan… 
  
  
10.12. ob 16.00 Predstavitev potapljaškega kluba NOVA SUB iz Kamnika 
 ob 17.00 Manekenska šola Vulcano models (gostja Lucija Gubenšek 
   iz tv Paprika) 
 
11.12. ob 15.00 Friziramo in se učimo o negi las (Vera Konrad, frizerka leta 2004) 
 ob 15.00 Rišemo tatooje 
 ob 16.00 Nastop glasbene skupine BEPOP 
 ob 17.00 Manekenska šola Vulcano models (gostja Lucija Gubenšek 
   iz tv Paprika) 
 
12.12.  ob 15.00 Manekenska šola Vulkano models (gostja Sabin Remar Miss Universe 2004) 
 ob 16.30 Nastop plesne skupine Dobre Mrhe 
 ob 18.00 Nastop glasbene skupine B.B.T. 
 
13.12. ob 18.00 Predstavitev potapljaškega kluba NOVA SUB iz Kamnika 
 
14.12. ob 10.00 Predstavitev potapljaškega kluba NOVA SUB iz Kamnika 

ob 17.00 Predstavitev potapljaškega kluba NOVA SUB iz Kamnika 
 ob 16.30 Bamberbam (glasbeno gibalne urice za najmlajše) 
 ob 17.00 Manekenska šola Vulkano models (gostja Sabina Remar Miss Universe 2004) 
 
15.12. ob 16.30 Nastop plesalcev - državnih prvakov v HIP-HOPU in Show Dancu (Premk Tej in  

Katjuša) 
 ob 16.00 Manekenska šola Vulkano models (gostja Maja Šimec miss Slovenije 1997) 
 
16.12. ob 17.00 Postani igralska zvezda z Jernejem Kuntnerjem 
 
17.12. ob 17.00 MIKI - animacije treh plesov 
17.12. ob 17.00 Manekenska šola Vulcano models in otroci Vulcano models (gostja Maja Šimec  

Miss Slovenije 1997) 
 

18.12. ob 16.30 Bamberbam (glasbeno gibalne urice za najmlajše) 
 ob 17.00 Krojimo s kreatorko Mojco Celin 
 ob 17.00 Manekenska šola Vulcano models in otroci Vulcano models (gostja Polona Baš  

Miss Universe 2003) 
 

 



19.12. ob 11.00 Postnatal (poporodna vadba mamice z dojenčki) 
 ob 16.00 Trebušni ples z Andreo Zanardi 
 ob 17.00 Manekenska šola Vulcano models in otroci Vulcano models (gostja Polona Baš  

Miss Universe 2003) 
 ob 18.00 Nastop skupina GAME OVER 
 
20.12. ob 17.00 Manekenska šola Vulcano models in otroci Vulcano models (gostja Polona Baš  

Miss Universe 2003) 
 

21.12. ob 17.00 Predstavitev potapljaškega kluba NOVA SUB iz Kamnika 
 ob 18.00 Predstavitev portala Lepota in stil s Katjo Fašink 
 
22.12. ob 18.00 Srečanje z režiserko Špelo Kuclar in predstavitev knjige Deževnikarji  
 
 



DNEVI PRAVLJIC 2004 – dogajanje na glavnem odru 
 
Lokacija dogajanja: Gospodarsko razstavišče v Ljubljani 
Termin dogajanja: 10.12.2004 – 22.12.2004 
 
10.12. (Petek) Kapljica, lutkovna predstava (z animatorko Jano Stržinar) 

 
ob 17.30 

11.12. (Sobota) Mišje težave, igra (igralska skupina Sonček) 
 

ob 17.30 

12.12. (Nedelja) Novoletni vrtiljak, glasbena animacija (s Stenom Vilarjem) 
 

ob 17.30 

13.12. (Ponedeljek) Moj domek, lutkovna predstava (z Borisom Kononenkom) 
 

ob 17.30 

14.12. (Torek) Sneguljčica, lutkovna predstava (družinsko gledališče Kolenc) 
 

ob 17.30 

15.12. (Sreda) Pika in kapitan, lutkovna predstava (s Tanjo Postružnik in Marjanom 
Marinškom) 
 

ob 17.30 

16.12. (Četrtek) Čukec praznuje Novo leto, glasbena animacija (Otroške svet) 
 

ob 17.30 

17.12. (Petek) Moj očka dimnikar, igra (z Marjanom Marinškom) 
 

ob 17.30 

18.12. (Sobota) Zapleši mi pravljico, balet (baletna šola Pirueta) 
 

ob 17.30 

19.12. (Nedelja) Romana Krajnčan, glasbeni nastop 
 

ob 17.30 

20.12. (Ponedeljek) Muca Kara, monoigra (z Meto Vranič) 
 

ob 17.30 

21.12. (Torek) Čarovnik Grega, glasbena animacija 
 

ob 17.30 

22.12. (Sreda) Nagajivi škratje, lutkovna predstava in obisk Božička 
 

ob 17.30 

 
 
Poleg glavnega programa bodo ves čas potekale animacije v cirkuški areni (norčije s klovni), 
organizirana bodo srečanja s knjižnimi literati in liki (Desa Muck, Darinka Kobal, Maček Muri, 
Minka, Zmajček….) 
 
Pri višji starostni skupini bodo na programu atraktivni nastopi pevskih skupin in izvajalcev, 
organizirani manekenski in plesni tečaji, risanje tatoojev in še veliko ostalih presenečenj. 
V primeru bolezni si pridružujemo pravico zamenjave nadomestnih izvajalcev. 
 


