
ŠPORTNE IGRE
GALJEVICA

Prisrčno vabljeni v našo družbo!
Zberemo se ob 16.45 uri po skupinah, glede na starost 
otrok na posameznih postajah, ki bodo označene z 
zastavo ustrezne barve:

• 1-3 letne skupine otrok: RDEČA;  
košarkarsko igrišče pred Dvorano Krim

• 3-4 letne skupine otrok: ZELENA; 
atletska steza pred Dvorano Krim

• 4-5 letne skupine otrok: ORANŽNA;  
igrišče vrtca enote Galjevica 

• 2-4 letne skupine otrok: RUMENA;  
atletska steza pred Dvorano Krim

• 5-6 in 4-6 letne skupine otrok: BELA;  
rokometno igrišče pred Dvorano Krim

• Osnovnošolci: MODRA;  
travnik pred Dvorano Krim

Podelitev medalj vsem sodelujočim otrokom bo ob 18.45 uri. Otroci naj imajo s seboj vodo.
Ob 19.00 uri se odpre Knjižni sejem na igrišču enote vrtca Galjevica, kjer boste lahko v akciji Sklada Vrtca Galjevica KNJIGA ZAME-ZATE 3 + z darovanjem 
stare otroške knjige v Sklad in z nakupom »nove« rabljene knjige za 3 ali več EUR dopolnili Sklad za dvig kvalitete vrtca in pomoč otrokom socialno šibkejših družin. 
Pri izbiri knjig vas bo zabavala naša maskota »barjanska vila Galja«, ki bo otroke spodbujala k vedoželjnosti, raziskovanju, sprejemanju drugačnosti, razumevanju ter 
zmanjševanju razlik med nami. Na dan dogodka zbirano tudi star papir, katerega izkupiček gre v dobrodelne namene invalida v okviru projekta Korak k sončku, ki si 
kupuje stroj za peko palačink na dogodkih in mu bo to omogočilo vključenost v delovno okolje. Na ta dan bo za otroke pekel palačinke na krovnem dogodku.

Ob 18.45 uri bo na igrišču vrtca potekalo žrebanje VSEH DARILNIH KUPONOV nagradne igre PODARIM-DOBIM (darovani 3 EUR prinesejo darilo in 
sodelovanje v žrebu) za podpisan dres košarkarske reprezentance Slovenije. Izkupiček nagradne igre gre v Sklad vrtca.

Vrtec Galjevica vas v sodelovanju z OŠ Oskarja Kovačiča  
in Četrtno skupnostjo Rudnik vabi na praznik  

»Športne igre Galjevica«, ki ga bomo obeležili:

KJE: na igrišču enote Vrtca Galjevica in na zunanjem športnem igrišču pred dvorano Krim, 
oziroma v dvorani Krim v primeru dežja.

KDAJ: v četrtek, 31. 5. 2018 ob 16.45 uri*. (*V primeru dežja bo dogodek prestavljen na petek, 1. 6. 2018)

• Krožne športne igre bodo potekale od 17.-18.45 ure. 
• Nagradna igra PODARIM-DOBIM od 17.00-19.00 (darilo za vsake 3 EUR; ob 19.00 žrebanje 

kuponov darovalcev za podpisani dres košarkarske reprezentance Slovenije). 
• Knjižni sejem KNJIGA ZAME-ZATE 3+ od 19.00-20. ure. 
• Akcija zbiranja starega papirja  (zabojnik pred enoto vrtca Galjevica, cel dan 31. 5. 2018). 

Parkiranje pred vrtcem ne bo mogoče, ker bo med 16. in 20. uro zaradi dogodka ulica zaprta; parkirali 
boste lahko pred dvorano Krim, priporočamo pa, da se na prireditev odpravite v zdravem duhu – peš.

ZAKAJ: ker imamo 6. športni rojstni dan; ker bo zabavno, družabno, poučno ter dobrodelno. 

VSTOPNINA: dobra volja, pripravljenost na sodelovanje in druženje, rabljena otroška 
knjiga (akcija KNJIGA ZAME-ZATE 3+ v dar Skladu Vrtca Galjevica), paket starega papirja in  
spremstvo odrasle osebe za vsakega otroka. V kolikor je le mogoče, naprošamo, da ima otrok 
majico ali kakšen kos oblačila v barvi športne skupine, v kateri sodeluje.

Poleg športnih iger, ki bodo povezovalnega in sodelovalnega duha, nas bodo obiskali tudi športni 
vaditelji, plesni vaditelji, reševalni psi ter pokrovitelji z nagradami za vse sodelujoče.

Poskrbljeno je za športno atrakcijo na dogodku: razstavljen bo pokal evropskih košarkarskih prvakov, 
hkrati pa bo na podlagi prodanih srečk izžreban tudi dobitnik podpisanega dresa slovenske košarkarske 
reprezentance – evropskih prvakov.
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III. POSTAJA 
skupine starosti otrok  
2 do 4 leta

IV. POSTAJA
(otroci OŠ Oskarja Kovačiča, 1.-3.r) 
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I. POSTAJA
skupine starosti 
otrok 4 do 5 let

Igrišče vrtca

KZS, igriva košarka

Vrtec Galjevica
ABC šport

Ples Aleksandra

PARKIRIŠČE VRTCA GALJEVICA
Enota Galjevica
Galjevica 35, Ljubljana
ZAPRTO OD 16.00 URE NAPREJ

PARKIRNA MESTA DVORANE KRIM     KLANČINA pri OŠ

V. POSTAJA 
skupine starosti otrok 5 
do 6 let in 4 do 6 let

VI. POSTAJA  
skupine starosti 
otrok 1 do 3 leta

II. POSTAJA 
skupine starosti otrok  
3 do 4 leta

SD Novinar


