NOVO!!! AGENT BRIHTA V LJUBLJANI
Celodnevne zabavne pustolovščine v Ljubljani v sodelovanju z Zavodom Brihten.si.
PRIJAVE: 15. 4. 2022, ob 9.00 bomo odprli spletne prijave, ki bodo na dnu te strani.
Primerno: za otroke od 6. do 11. leta starosti.
Termina in lokaciji:
1. 18. 07. - 22. 07. 2022, OŠ Poljane, Zemljemerska 7, Ljubljana;
2. 01. 08. - 05. 08. 2022, OŠ Ledina, Komenskega ulica 19, Ljubljana.
Vsak delovnik od 7.30 do 16.30.
Potepanja so primerna za vse nadobudne raziskovalce, ugankarje in ustvarjalce.
Program bo v vsakem terminu drugačen.
Postani agent Brihta in preživi zabavno pustolovščino v posebnem odkrivanju kotičkov
Ljubljane in okolice, reševanju ugank, iskanju zaklada, ob tem pa še dobro razmigaj svoje telo
in možgančke! Skupaj bomo trli miselne orehe in uganke s pomočjo namigov, iskali zaklad, se
urili v orientaciji, migali na mini olimpijadi, raziskovali urbane kotičke iz različnih obdobij, pri
tem pa ne bomo pozabili tudi na tvojo ustvarjalno žilico. Kaj še čakaš, razmigaj svoje telo, ogrej
možgančke ter se nam pridruži na pustolovščini!
POMEMBNI OPOZORILI:



pustolovščine bodo izvedene samo v primeru najmanj 13 prijav.
Prijava ni mogoča manj kot za pet dni (cel termin).

CENA: 120,00 EUR na teden. Vključuje pet dni programa, vstopnine po programu, prehrano
(zajtrk, kosilo in malico s sadjem), material in rekvizite za delavnice ter zavarovanje.
DODATNO: V času programa bodo otroci potrebovali Urbano napolnjeno za 10,00 EUR.
BRIHTA URNIK:
KAJ
BRIHTNO ZBUJANJE
ZAJTRK

AGENT BRIHTA NA
POTEPU
KOSILO

KRATEK OPIS

Prihod otrok, jutranje ogrevanje in priprave na iskanja, raziskovanja
in potepanja.
Tematski dnevi: iskanje zaklada po okoliških poteh, obisk Kina
Dvor, minigolf in športni dan, izlet z vlakom, agent Brihta spoznava
poklice.

LENARJENJE

Branje, počivanje in igranje družabnih iger.

USTVARJALNO
POPOLDNE, KVIZI,
DRUŽABNE IGRE

Delavnice povezane z dnevnim programom, ustvarjalnice, športne
igre, kvizi in družabne igre.

POPOLDANSKA MALICA

ODHOD DOMOV

