
 

TEDEN OTROKA, 5. – 11. oktober  2015 

             NEKAJ TI MORAM POVEDATI 

 Z vsebinsko usmeritvijo letošnjega tedna otroka Nekaj ti moram povedati, skušamo poudariti, kako 
pomembna in nujna je kakovostna komunikacija med otrokom ali mladostnikom z drugo osebo. Omogočimo 
otrokom in mladostnikom, da bodo brez bojazni lahko sporočili svoje potrebe, želje, interese, pričakovanja, upanja, 
strahove, tesnobe, stiske, bridkosti in tudi zadovoljstvo, ugodje, veselje in hrepenenja. Njihova sporočila so včasih 
povsem preprosta in razumljiva ter izražena neposredno, spet drugič zapletena, težko razumljiva in nujno jih je 
dekodirati Prisluhniti, poslušati, slišati, razumeti in dojeti pravo vrednost otrokovega ali mladostnikovega sporočila 
so temeljni pogoji dobre komunikacije.  
 ( ZPMS ) 

Program vam je na voljo na spletni strani www.dpm-zagorje.si, za informacije ali prijave nas pokličite na številko 041 699 412 

ali pošljite mail na info@dpm-zagorje.si . Udeležba na prireditvah je na lastno odgovornost. 

 PONEDELJEK, 5.10. , KS KISOVEC, DVORANA SVOBODA, OB 17:00 

»JESENSKA UMETNIJA« Ustvarjalno in zabavno popoldne, namenjeno otrokom  
 

 TOREK, 6.10 , GLEDALIŠKA DVORANA KC DD , ob 10.00,   

SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST 

S pozdravnim nagovorom župana Matjaža Švagana, gledališko predstavo MOJCA KROMPACULJA, v izvedbi  

učencev OŠ Toneta Okrogarja, PŠ Šentlambert, nastopom Glasbene šole Zagorje in pogostitvijo prvošolcev 
 

 SREDA, 7.10 , KNJIŽNICA ZAGORJE, OB 18.45,  

 PREVENTIVNO PREDAVANJE »OBVAROVATI OTROKA ČUSTVENE STISKE«  

 Predavanje za starše predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih otrok, mladostnikov. 
Zanimivo predavanje o zgodnjem prepoznavanju otrokovih težav, ki nastajajo zaradi neučinkovitega čustvovanja. 
Takšne težave se pri otrocih in mladostnikih izrazijo na področjih motenj hranjenja, vzpostavljanja odnosov s 
sovrstniki, zatekanja v računalniški svet, nagnjenosti k uživanju alkohola in drog, sanjarjenja, perfekcionističnih 
prizadevanj in pomanjkanja samozavesti ter samospoštovanja. Poudarili bomo dragocenost pravočasnega 
odkrivanja otrokove nezmožnosti premagovanja čustvene stiske. Raziskali bomo kako lahko zametke raznolikih 
zasvojitvenih vedenj preprečujemo v zgodnjih fazah nastajanja in otroka obvarujemo duševne bolečine, ki poganja 
njegovo škodljivo delovanje.  
Predava Aleksandra Rožman, univ. dipl. socialna delavka iz Svetovalnice za motnje hranjenja INTROSPEKTA.  

 

 ČETRTEK, 8.10 ,IGRIŠČE NA PULAH, OB 16.00,  
Družabno popoldne za otroke in mlade: PRAVLJIČNI KOTIČEK z USTVARJALNICAMI, ŠPORTNE AKTIVNOSTI, 

PREDSTAVITEV IN OBISK VARNE TOČKE 

V PRIMERU DEŽJA ALI SLABEGA VREMENA BODO DEJAVNOSTI POTEKALE V AVLI DELAVSKEGA DOMA 

 

 SOBOTA 10.10., EVROPARK ZAGORJE, od 10:00 do 13:00 KOSTANJEV PIKNIK 

DPM IN VRTEC ZAGORJE OB SAVI, vabijo otroke in starše na  KOSTANJEV PIKNIK. 
Organizatorji bomo poskrbeli za pester in zanimiv spremljevalni program, Kolesarčke,  športne aktivnosti, 

ustvarjalne delavnice, obisk policistov konjenikov s konji, obisk članov Kinološkega društva in prikaz dela s psi, 

peko kostanja,   palačink, glasbo, predstavitev Varnih točk in še kakšno presenečenje se bo našlo. 

Vljudno vabljeni otroci in starši.  VSTOPNINA JE PEST KOSTANJA IN DOBRA VOLJA   
 

V PRIMERU DEŽJA, SE PRIREDITEV PRESTAVI NA SOBOTO, 17. 10. 2015, VSE OSTALO OSTANE ENAKO 
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