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PROGRAM 

Vsak dan bomo skrbeli za živali, jih hranili, čistili in se družili z njimi. 
SKRB ZA ŽIVALI 

Preizkusili se bomo tudi v jahanju konj. 
JAHANJE 

Spoznavali bomo različne živali in se učili o njihovem načinu življenja. 
SPOZNAVANJE ŽIVALI 



Obiskali bomo tudi ZOO Ljubljana in skupaj z nekdanjim oskrbnikom živali spoznavali tudi 
druge živalske vrste, ki ne živijo v Sloveniji. 

OBISK ŽIVALSKEGA VRTA 

Otroci bodo spoznali pastirski način življenja in lahko tudi prespali (v kolikor 
bodo želeli) v pravi pastirski koči in preizkusili domače dobrote. 

PASTIRSKA IZKUŠNJA 



KAKO BO POTEKAL NAŠ DAN 
Otroke bomo zjutraj pobrali na vašem domu z našim kombijem ob dogovorjeni uri  (med  
7.00-8.00). Odpeljali jih bomo na dogovorjeno lokacijo odvisno od aktivnosti (v primeru 
 slabega vremena bomo program prilagodili in nadomestili z obiskom druge lokacije), poleg
 skrbi za živali se bomo preizkusili tudi v učenju plezanja v plezalni steni ali pa obiskali  
notranji bazen v Snoviku). Po prvem delu dnevnega programa bo sledila malica in po  
malici bomo nadaljevali z aktivnostmi po skupinah (odvisno od starosti), ki ne bodo večje  
od 4ih otrok na učitelja. Sledilo bo kosilo in po kosilu počitek in družabne ter športne igre z 
našo animacijo in nadzorom. Po počitku bomo nadaljevali z aktivnostmi skupaj z učitelji.  
Po tem se bomo skupaj odpravili proti domu, kamor vam dostavimo otroka ob dogovorjeni 
uri (med 16.00-17.00 uro). 
 
Otroke bomo na začetku zaradi boljšega dela in starostnih prilagoditev razdelili v  
homogene skupine, glede na predznanje  in starost. Seveda se bodo lahko otroci družili 
med sabo tudi izven teh skupin, samo intenzivni čas učenja in spoznavanja z novimi  
vsebinami bo ločen po skupinah. Vsak učitelj bo odgovoren za svojo skupino in bo na  
koncu dneva tudi poročal o dnevu, napredku in vsem ostalem. Ves čas programa pa vam  
bo na voljo tudi koordinator programov na tel._________________ oziroma e-mail: ______
_______________ 


