Poletno počitniško varstvo otrok v Kidričevem
Namen programa počitniškega varstva otrok je otrokom ponuditi različne
športne, družabne igre in ustvarjalne dejavnosti skozi katere lahko razvijajo
spretnosti, sposobnosti in vero vase ter se učiti novih možnosti ustvarjalnega
povezovanja. Zagotovljeno bo tudi vsakodnevno gibanje v naravi.
Lokacija: Osnovna šola Kidričevo
Termini:
* 06.7. do 09.7. 2020 (4 dni) – prijave so odprte do 01.7.2020
* 20.7. do 24.7. 2020 (5 dni) – prijave so odprte do 15.7.2020
* 27.7. do 31.7. 2020 (5 dni) – prijave so odprte do 22.7.2020
* 24.8. do 28.8. 2020 (5 dni) – prijave so odprte do 19.8.2020
Urnik trajanja: od 7.00 do 15.30.
Cena vključuje počitniško varstvo otrok z izvajanjem programa, malico in kosilo v šoli.
Cena za 4 dni: 55,00 eur (vstopnine niso vključene v ceno)
Cena za 5 dni: 65,00 eur (vstopnine niso vključene v ceno)
Informacije in prijave na elektronski naslov: pocitnicekidricevo@gmail.com .
T: 041 983 897 Boštjan
Prijavnica:
https://docs.google.com/forms/d/1qSkwv_Q5xwQ6byyaADoa9jPxReA3EhyJo1rY6FDMDmg/edit

Število prostih mest je omenjeno. Prijava je potrjena s plačilom na spodnji naslov.
Namen plačila: počitniško varstvo – ime in priimek otroka in datum termina izvedbe.
Kulturno umetniško društvo Nika, Lovrenc na Dr. polju 11, 2324 Lovrenc na Dr. polju, DŠ: 96351853,
TRR: SI56 6100 0000 3046 050 .

Primer dnevnega poteka varstva
Potek
varstva

ponedeljek

7.00 - 8.30 zbiranje (ustvarjanje, branje pravljic in igre po izbiri)
8.30 - 9.00

krog za dobro jutro in lep dan (predstavitev učiteljev, učencev in tedenskih
aktivnosti)

9.00 - 10.00 jutranja telovadba in igre
10.00 - 10.30 malica
10.30 - 12.30 * Tematska delavnica
12.30 - 13.30 KOSILO - počitek - pisanje / risanje dnevnika (izdelava dnevnika)
13.30 - 14.30 organizirane igre in ustvarjalne dejavnosti po izbiri
14.30 - 15.00 krog (odmevi dneva, utrinki)
15.00 - 15.30 odhod domov (zaključek varstva)

Ekipa
Boštjan Zupanič je športni in kulturni delavec. Ima izkušnje z delom z otroki iz
več kot 150 smučarskih in plavalnih šol v naravi, številnih smučarskih in plavalnih
tečajev in počitniških varstvih. Po poklicu je diplomant marketinga. Izdal je dve
pesniški zbirki. Obiskuje tretji letnik Šole poslušanja Biser.
Maja Skalja je učiteljica smučanja in vaditeljica plavanja. Ima številne izkušnje
pri delu z
otroci iz mnogih zimskih in poletnih šol v naravi, s tečajev plavanja za otroke in
odrasle, s
športne vadbe za mlajše otroke, z otroških rojstno dnevih zabav, z izvajanjem
team buildingov
in z dela z otroci v poletnem počitniškem varstvu. Končala je študij varnosti in
zdravja pri
delu, ter varstva pred požarom.
Mara Muhič je učiteljica smučanja, glasbenica in pevka. Končuje študij
slovanskih jezikov.
Ima večletne animatorske izkušnje na Oratoriju Ptuj.

