Med poletnimi počitnicami bomo organizirali tri programe za otroke, Namen programov je, da
otroci počitnic ne preživljajo sami doma za računalniki,, telefoni, televizijo in/ali tablicami, ampak
aktivno v družbi prijateljev. Upamo, da si bodo ob tem oddahnili tudi starši, dedki, babice …

HURA PROSTI ČAS

Kaj? Brezplačne pet-urne športne dejavnosti za vse učence od 1. do 7. razreda.
Kdaj? Program bo potekal vse delovne dni med 26. 6. in 5. 7. ter od 26. 8. do 30. 8.. Potekal bo
od 8.30 do 13.30.
Kje? Zbirno mesto za dejavnosti bo pred telovadnico OŠ Cvetka Golarja, Trata v Škofji Loki.
Kaj bomo delali?
Program bo potekal v telovadnici in okolici, kjer bomo za otroke pripravili različne športne
aktivnosti iz različnih športnih panog. Spoznali bomo atletiko, odbojko, rokomet, orientacijo in šli
plavat na bazen. Dejavnosti bodo za otroke brezplačne, zaželen pa je prostovoljni prispevek
staršev, namenjen nakupu potrebščin za delavnice, plačilu kart za bazen in avtobusnih vozovnic
za otroke. Program po dnevih bo objavljen naknadno.
Otroci morajo s sabo prinesti malico, pijačo ter športno opremo.
Prijave otrok so obvezne. Otroke lahko prijavite na spodnjem obrazcu, preko e-maila ali
telefonske številke.

ZABAVNE POČITNICE

Kaj? Dnevno počitniško varstvo, namenjeno otrokom od 1. do 5. razreda. Namenjeno je varnemu
preživljanju počitniškega časa, ko so starši v službi.
Kdaj? Vsak delovni dan med 26. 6. in 30. 8. 2019 od 7.30 do 16.00..
Kje? Zbirno mesto bodo igrišča za odbojko na mivki pri OŠ Jela Janežiča.
Potek programa
• 7.30 – 9.30 sprejem otrok, risanje, namizne družabne igre in dopoldanska malica..
• 9.30 – 12.30 skupne organizirane aktivnosti Dobimo se ob pol desetih, ustvarjalne delavnice,
športne delavnice, kopanje, izleti …
• 13.00 – 14.00 kosilo (naša skrb) in počitek
• 14.00 – 16.00 poslušanje glasbe in zgodb, kopanje, športne aktivnosti, družabne igre, aktivnosti
po želji otrok.
Letošnja novost je, da bo vsak teden počitnic tematsko obarvan. Vsak otrok bo lahko našel
nekaj zase. Poslikali se bomo z Indijanci, pluli z gusarji, obarvali svet v mavrico in še mnogo
drugih stvari. Teme bodo objavljene kmalu, zato nas spremljate.
Cena
Cena programa je 60 €, v primeru da se otroci prijavijo vsaj 10 dni prej pa 50 €. V ceno je
vključeno varstvo in prehrana (zajtrk, kosilo in malica).
*V primeru potrebe po sofinanciranju udeležbe vašega otroka na dnevnem varstvu, nam pišite
na dpm.skofjaloka@gmail.com ali nas pokličite na telefonsko številko: 031 362 157 (Katrin
Kopač).
Prijave otrok so obvezne. Otroke lahko prijavite na spodnjem obrazcu, preko e-maila ali
telefonske številke.

DOBIMO SE OB POL DESETIH

Kaj? Brezplačne počitniške tri-urne za otroke od 1. do 7. razreda.
Kdaj? Vsak delovni dan med 26. 6. in 30. 8. 2019 med 9.30 in 12. 30.
Kje? Zbirno mesto bodo igrišča za odbojko na mivki za Gimnazijo Škofja Loka.
Kaj bomo delali?
Počitniške dejavnosti vključujejo:
•
•
•
•

ustvarjalne delavnice v knjižnici
športno rekreativne igre
muzejske delavnice
prostočasne aktivnosti na željo otrok

učenje taborniških veščin
družabne igre
Veselo preživljanje počitnic je omogočeno vsem otrokom ne glede na materialno stanje družin.
Počitniške dejavnosti so za otroke brezplačne, zaželen pa je prostovoljni prispevek staršev,
namenjen nakupu potrebščin za delavnice in sladkih presenečenj za otroke.
Prijave otrok niso potrebne.
Glede prijav ali ostalih potrebnih informacij se lahko obrnete na nas preko emaila: dpm.skofjaloka@gmail.com ali telefonske številke 031 362 157 (Katrin Kopač).
Naše delo pa lahko spremljate tudi na naši FB, Instagram in spletni strani: http://www.dpmskofjaloka.si/
•
•

