ŠPORTNO ATLETSKO DRUŠTVO MAVRICA
Športno atletsko društvo Mavrica, že vrsto leto organizira aktivne in doživete počitnice. Otroci poleg opisanega doživijo še več doživetij, ki pa
niso opisane in so trenutni navdih in aktivnost prisotne skupine.
Okvirni plan je spisan le v opomnik kaj približno bomo počeli, veliko aktivnosti pa nam tudi kroji vremenska slika. Načeloma vedno opravimo vse
kar zapisano v planu, po navadi še več 
Vsekakor pa je veselje, druženje, zabava in aktivno preživljanje prostega časa, naša glavna usmeritev. Ker smo društvo, ki ima slogan
»PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA!«, vas prosim, če vpisani otrok pusti vse IKT naprave doma. Z nami bo toliko veselja, da tudi pomislil ne bo na to, da
bi uporabil telefon. Za vpisane do 15. januarja 2020, ponujamo 10€ popusta na objavljeno ceno počitnic.
Cena:130€, 5
dni
Dan

ZIMSKE POČITNICE: od 7:00-16:00 , zbor vsak dan na lokaciji društva, Pot za Bistrico
65, 1230 Domžale

TERMINI 5 DNI:17-21.2.2020
1. dan

2. dan

3. dan

4. dan

5.dan

Naša lokacija je kocka igralnici, materiala (LEGO kock je res veliko). Izzivi, skupinske igre, družabne igre, ustvarjanje z raznih materialov in veliko idej nam ne
V NOTRANJIH zmanjka. Prostor je popolnoma nov in opremljen z toaleto, garderobo in v kratkem tudi s kuhinjo. Prostor prenese do 20 oseb, zato se na naše počitnice
PROSTORIH: prijavite čimprej.
V ZUNANJIH
PROSTORIH:

Poleg stavbe imamo igrala, ki so vedno na voljo. Poleg imamo dva mala gozdička, kjer venomer lahko raziskujemo, ustvarjamo, iščemo... V pesjaku poleg
hiše je naša psička Tinca, ki ima rada sprehode in igro. Večji igralni park in športni park tudi bazen je oddaljen 15 min hoje od naše lokacije. Le nekaj
korakov stran imamo veliko travnato polje, kjer lahko raziskujemo in tekamo. Imamo tudi zunanji velik nadstrešek z letno kuhinjo.

Kratka
vsebinaPLANIRANO

Spoznavanje, DAN ZA IGRO;
športne igre, igre v igralnici, igre na
snegu ali soncu:). Gremo na
športno igrišče, kjer "športamo";
igre z žogo. Bližnji gozd, nam bo dal
priložnost a morda zgradimo hišico
za ptičke ali zase..., kar nam bo
ljubše.

DODATNA
PLAČLJIVA
DEJAVNOST

8:15-9:45; TEČAJ DRSANJA , 10-12.30 TEČAJ LEGO ROBOTIKE (WeDo1., 2.0., Mindstorms, Simple
Machines)

OPOMBA:

Prvi dan naj imajo otroci s seboj rezervno obleko v primeru, da se zmočijo, ki jo ves teden lahko puščajo na lokaciji. Kdor bo drsal s seboj vso opremo za
drsanje oz. si lahko sposodite na drsališču.

Lokacija
odhoda:

Pot za Bistrico 65, 1230 Domžale, klubska lokacija

DAN ZA USTVARJANJE; šivati.
Naučimo se šivati. Zašili si
bomo torbico ali denarnico.
Not-ven-čez-preko...vse to
zahteva posebne spretnosti.
Zabavno in ustvarjalno bo.

DAN ZA SNEG ALI VODO; če bo
zapadel sneg bomo uživali na
prostem, tudi če pade v
bližnjem hribovju se odpeljemo
do tja (Dobeno, Prvine..). Če bo
to "mision imposibile", gremo v
Atlantis in bomo uživali v vodi.

DAN ZA ZNANOST: Poskuspresenečenje. Ta dan bomo
posvetili poskusom. Veliko se
bomo naučili in marsikaj
spoznali. To bo pravo
znanstveno doživetje.
Kuhali/pekli bomo.

DAN ZA ŽIVALI: Obiskali
bomo kmetijo, kjer se
bomo družili z živalcami.
Od pujsov, kokoši,
zajcev, rac...do konjev.
Kdor bo želel bo lahko
tudi jahal.

TEČAJ DRSANJA: 35€/40€-5
dni

TEČAJ ROBOTIKA:
12€-dan

ŠPORTNO ATLETSKO DRUŠTVO MAVRICA
Tel.: +386 31 314 870/ info@sadmavrica,si/ http://sadmavrica.si/nova/

