
ŠPORTNO ČEZ POČITNICE 

V času šolskih poletnih počitnic bo Plesni Studio Špela organiziral 

POČITNIŠKO VARSTVO OTROK, ŠPORTNO ČEZ POČITNICE. 

Med počitnicami se kmalu zgodi, da našim otrokom postane dolgčas in ne vedo kaj naj počnejo med 

počitnicami. Pa smo našli rešitev. V Plesnem Studiu Špela smo se tako odločili, da vsaj za en delovni 

teden vaše otroke prevzamemo mi, ter se v času vaše službe zabavamo, učimo, športamo, plešemo… 

TRAJANJE: od ponedeljka do petka, od 7.00-16.00 ure. 

KOMU JE NAMENJENO:  Namenjeno je vsem otrokom starim od 6-

12 let oz. od 1. do vključno 5. razreda osnovne šole.  

PROGRAM: 

Program se bo prilagajal glede na samo vremensko napoved. En dan prej 

boste po sms-u obveščeni kaj otroci potrebujejo za naslednji dan. 

 

MEGA XXL IGRE kot so štiri v vrsto, jenga, spomin, mikado, itd., v xxl velikosti, si predstavljate to? 

Kakšna zabava za otroke, ki bodo tudi sami lahko figurice v igrah. Da nam v poletnih dneh ne bo vroče 

se bomo odpravili na pravi GUSARSKI DAN na Gorenjsko plažo, kjer se bodo otroci lahko preizkusili v 

vožnji s SUPI. Vozili se bomo z rolerji, kjer bomo imeli tudi možnost MINI PRVENSTVA. Poleg vsega tega 

se bomo odpravili tudi na KMETIJO, kjer bomo videli ŽIVALI in delo na kmetiji. Tu bomo tudi JAHALI. 

Da se še malo pohladimo bomo otrokom s pomočjo gasilcev pripravili pravo VODNO DRČO. MINI IGRE 

BREZ MEJA ter NAPIHLJIV GRAD in POSLIKAVA OBRAZA bojo poskrbeli, da nam v nobenem trenutku 

ne bo dolgčas. Odpravili se bomo na krajši pohod na Zelenico ali v Gozd, kjer bomo iskali SKRITI ZAKLAD,  

spoznali bonton in ORIENTACIJO V GORAH, ter si ogledali skoke PADALCEV. Da bo varstvo še bolj 

zanimivo se bomo odpravili v ŽIVALSKI VRT* v LJUBLJANO, kjer bomo gledali hranjenje morskega leva 

ter slona, božali živali, ter izvedeli marsikaj novega o njih.  

 

HRANA in PIJAČA: Vsak dan bodo otroci prejeli malico, kosilo in pijačo.  

TERMINI: 

 TERMIN 1 3.-7.JUNIJ 

 TERMIN 2 21.-25.AVGUST 

 OBA TERMINA(popust) 

CENA:  Cena celotnega tečaja znaša 69 eur/otroka, vključuje pa malico, kosilo in pijačo, vstopnino na 

bazen, prevoze in material, ki je potreben, da bomo aktivno preživeli cel teden. Za doplačilo je obisk 

ŽIVALSKEGA VRTA v Ljubljani, kamor se odpravimo ob pogoju, da se s stem strinja celotna skupina. 

INFO in PRIJAVE: Rok za oddajo prijavnice je 30.6.2017.  

 


