ŠOLSKI ŠPORTNI
NARAVOSLOVNI IN TEHNIČNI DNEVI
ŠAD MAVRICA & ZAVOD 1-2-3
AKTIVNOST/možno:
VADITELJ/h=19€

OTROK / 3h

AKTIVNOST

DRSANJE
DRUGE ŠPORTNE
VSEBINE

6€/otroka

ROLANJE
DRUGE ŠPORTNE
VSEBINE

6€/otroka

ŠPORTNI DAN
STARIH IGER
3-7 SKUPIN

7€/otroka

POHOD-JAMAZGODBA

50+ OTROK

ANIMACIJA DRSANJA. Pri večjem št.
pri 50+, priporočamo delitev na kombi- Krepitev koordinaci- DA, s kombinanacije športov (drsanje-igre z loparji,
je, orientacije, ravno- cijo drugih šporžogo ali pohod.
težja.
tnih vsebin.
ANIMACIJA ROLANJA. Pri večjem št. Krepitev koordinaci- Da, če imate
pri 50+, priporočamo delitev na kombi- je, orientacije, ravno- pred šolo dovolj
nacije športov (drsanje-igre z loparji,
težja
prostora.
Preizkušamo različne športne vsebine,
ki tonejo v pozabo. (Gumitvist, zemljokrast, pandolo, ristanc, lovilci, ravbarjižandarji...

ŠPORTNO
NARAVOSLOVNI
DAN

CILJ

Iz Domžal (izpod skakalnice), pohod
do gradu KRUMPERK in konjušnjice,
8€/otroka
kratka zgodovina, naprej do ŽELEZNE
JAME, ogled jame, muzeja. ZGODBA
min 20 otrok v odprti Babji jami.

Spoznati se z preteklimi športnimi vsebi- Da, če imate
nami in preizkusiti
pred ali v šoli
raznolika gibanja.
dovolj prostora.
Spoznavanje zgodovine turških napadov, Adam Ravbar.
Babja jama , zavetje.
Železna Jama, naravno bogastvo.

Da, takrat se
delimo na 30
otrok/1 pripovedovalec-vodja.

Povezati se z naravo
in njenimi darovi.
Doživetje preživetja.
Uporaba noža, kot
osnova za življenje.

Na enkrat v eni
skupini lahko
vodimo do 20
otrok/ max št.
vodečih je tako
60.

8€/otroka

Pohod do gradu KRUMPERK in konjušnjice. Ogled konjušnjice, možno org.
jahanje za doplačilo posameznika
min
25
otrok
ŠPORTNO
(2€). Razdelimo se v ekipe in gremo
na iskanje skritih naravnih zakladov.
NARAVOSLOVNI
Viseče vrvi, babja jama,prikaz izdelaDAN
ve loka ali frače. vsi izdelujejo sulico.
(uporaba noža).
POHOD-JAMA-NOŽ

ŠPORTNO
TEHNIČNI DAN
ŠPORT-ROBOTIKA 9€/otroka

DODATNI STR.

Spoznavanje različnih športnih vsebin.
Spoznavanje z roboŠportni park Domžale. Drsanje ali
tiko. Delovanje in
rolanje ali loparji v kombinaciji z LEGO funkcija sestavljene
ROBOTIKO. (max 20 otrok/skupino)
naprave.

DA. Delimo se
na več skupin in
krožimo. primer.
3x20 otrok.

POVRNITEV VOŽNJE NA LOKACIJE IZZVEN DOMŽAL/ 0,23€/KM.
Aktivnosti izvajamo tudi na lokaciji izven Domžal– šolskih igriščih, parkih...Robotiko pripeljemo s seboj, zagotoviti je potrebno le eno učilnico. Imamo bogato paleto športnih pripomočkov, rolerjev, zaščitne opreme (čelade) za izposojo. Šole, ki niste v občini Domžale je doplačilo uporabe drsališča. Vaša domena in rezervacija z ZŠRD.

info@sadmavrica.si
031 314 870
info@zavod123
070 295 617
PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!

