NOVO!!! PIP – PLESNO IGRALNE POČITNICE 2022
Celodnevne plesno igralne počitnice v Ljubljani v sodelovanju s plesno šolo Wolfy.
PRIJAVE: 15. 4. 2022, ob 9.00 bomo odprli spletne prijave, ki bodo na dnu te strani.
Primerno: za otroke od 1. do 5. razreda.
Termina in lokacija:
1. 25. 07. - 29. 07. 2022, OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, Ljubljana;
2. 08. 08. - 12. 08. 2022, OŠ Bežigrad, Črtomirova 12, Ljubljana.
Vsak delovnik od 7.30 do 16.30.
Program bo v vsakem terminu drugačen.
Vsak dan se bomo prebujali s posebno jutranjo budilko plesa, mavrične joge ter si skuhali skodelico
pravljice. Zajtrk nam bo dal moči za potepanja po različnih kotičkih Ljubljane. Odkrivali bomo zelene
otročke, se prepuščali mestnemu vrvežu in si ogledali marsikaj zanimivega. Po kosilu si bomo malo
odpočili ob družabnih igrah s prijatelji, trenju miselnih orehov in ugank ter spretnim rokam prepustili
izzivu hitrih lončkov. Ko bodo naše baterije zopet polne bomo zasedli plesišče, prižgali glasbo in disko
luči. Čas bo za dance time, kjer bomo spoznavali različne zvrsti plesa in ritmov ob strokovnem vodstvu
plesnega učitelja. Potem bo čas za sproščanje ustvarjalne žilice v ustvarjalnih kotičkih Pipove galerije.
Se ti sliši zanimivo, te že srbijo podplati, srce utripa v ritmu poletja, kaj še čakaš, razmigaj svoje telo,
pogrej srce z glasbo in preživi zabavne urice v družbi z nami!

POMEMBNI OPOZORILI:



Plesno igralne počitnice bodo izvedene 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), dnevno plesno delavnico, material in rekvizite za delavnice
ter zavarovanje.
DODATNO: V času programa bodo otroci potrebovali Urbano napolnjeno za 10,00 EUR.
PIP URNIK:
KAJ
PIP POZDRAV
PIP BUDILKA
ZAJTRK
PIP POTEPANJA
KOSILO
TREBUŠČKI NA POČITKU
PIP DANCE TIME
POPOLDANSKA MALICA
PIP GALERIJA
PIP POKAŽE KAJ ZNA
PIP DRUŽENJE
PIP NA ZRAKU
ODHOD DOMOV

OPIS
Prihod otrok, spoznavne igre, barvanje mandal, tematski kotički.
Zbujanje ob jutranji telovadbi, mavrični jogi ali pravljici.
Izleti in sprehodi po Rožniku, Tivoliju in stari Ljubljani, obiski kulturnih
in drugih ustanov (kino, ZOO ipd.), športne igre in igranje na igralih,
čas za malico ipd.
Uganka dneva, pravljični odmor, hitri lončki, glasbena izbranka dneva.
Plesne delavnice.
Ustvarjalne delavnice.
Kvizi, družabne igre in turnirji.
Prosta igra.
Igranje na šolskem igrišču.

