
 
 
 

 

 
 

Program ZŠJ-Mladinskega centra Jesenice za otroke 
sobota, 20. september, od 10. do 14. ure 

 

MCJ program na odru, ob 11. uri  

Prigode zmedenega Klovna Jaka 
 

Klovn Jaka prihiti na zabavo in šele tedaj ugotovi, da je namesto svojega kovčka s 
seboj prinesel kovček čarodeja. Še dobro, da se v tem kovčku skriva knjiga z navodili. 
Vendar to Klovnu nič ne pomaga, saj ne zna dobro brati. Pomoč Pike Nogavičke in 
otrok pri branju in čaranju bi mu prišla zelo prav, a kaj, ko se lahko zgodi, da se 
čarovnije packarije končajo čisto drugače, kot je zapisano v čarobni knjigi! 

 
Zapojmo, zaplešimo… 
… in skupaj preštejmo, koliko račk je šlo na potepat in koliko žabic je v vodo skočilo! In 
poglejmo še, kdo pozna Kurje-kravje-mačji rock'n'roll! 
 

 

MCJ kotički za »ta male« in »ta velike« otroke 

Mini kotiček za najmlajše in njihove starše  
Z barvnimi kredami bomo sivi asfalt skupaj spremenili v veliko slikarsko platno in ga 
polepšali s sončki in mavricami, z mucki in kužki… in z vsem, kar si bo želela vaša 
domišljija. Čakale vas bodo tudi privlačne pobarvanke in mini sestavljanke. 
 
Delavnice žongliranja in podobnih vragolji (od 11.45 do 14. ure) 
Klovn Jaka ima neizmerno veliko energije prav tako kot otroci. In tudi svoje spretnosti rad 
deli z njimi. Pridi in poglej, kako spreten je z žogicami, obroči, dežniki in krožniki… in 
verjemi, tudi tebi bo pomagal, da ti bo šlo dobro od rok!   
 

Ustvarjalni klobčič  
Vsi prstki, mali srednje in veliki, pridružite se nam! Ustvarjali bomo ljubke 
pošasti in pajke, naredili bomo domišljijsko kmetijo in pobarvali jeseniško 
ikono, železarja. Prinesite svojo domišljijo, za ostalo bomo poskrbeli mi.  

 
Spretnostne gibalne igre 
Ravnotežne palačinke so brez čokolade ali marmelade, saj na njih stojiš ali delaš počepe 
ali se celo žogaš in tako testiraš in treniraš svoje ravnotežje. Bolj poskočne čakajo še 
gumitwist in risntanc, ta najbolj gibčne pa še kolebnice, obroči… 

 
Zabavne miselne igre  
Tudi trening možganov je zabavna stvar, le bati se ne smeš, če kar pri priči vsega ne veš! 
Zato mlajše osnovnošolce vabimo na igre od pike do pike, male slikovne križanke, rebuse 
in uganke, prav vse starosti pa čakajo igre sudoku in 4D zavozlanke. 

 

Vse aktivnosti so brezplačne! Vljudno vabljeni ☺ 


