DODATNE DEJAVNOSTI Z ZUNANJIMI IZVAJALCI
JESENOVANJE
organizira

jesenovanje na kmetiji
DAVČEN

TAVČAR

OŽBET

Jesenovanje bo potekalo v ŠTIRIH TERMINIH, in sicer:





1. TERMIN: 8. — 10. OKTOBER 2018
2. TERMIN: 10. — 12. OKTOBER 2018
3. TERMIN: 15. – 17. OKTOBER 2018
4. TERMIN: 17. – 19. OKTOBER 2018

CENA: med 70 in 79 € (glede na število prijavljenih otrok)
Možnost plačila: dva obroka

1. obrok: OKTOBER – 40 EUR; pred začetkom jesenovanja; plačilo po
položnici.
2. obrok: NOVEMBER – 39 eur (ali manj); po končanem jesenovanju;
plačilo pri novembrski položnici skupaj z oskrbnino vrtca.
V ceno je vključeno:
 Dva polna penziona, malica, pijača, dodatno kosilo zadnji dan,
 Program in animacija, (ogled in spoznavanje domačih živali, košnja trave,
jahanje konja, pobiranje in prešanje sadja, izlet, peka kruha….)
 avtobusni prevoz,
 zavarovanje,
 plačilo spremljevalcev.

Prijavite lahko otroke rojene leta 2012 in 2013.
Prijave zbiramo do PONEDELJKA, 24. septembra 2018 do 9. ure!
V primeru velikega števila vpisa otrok iz vseh enot Vrtca Domžale, je možna
sprememba termina ali dodatna lokacija.

PRIJAVNICO DOBITE PRI VZGOJITELJICI!

OTROŠKI GLEDALIŠKI ABONMA

ORGANIZIRANOST ABONMAJSKIH PREDSTAV ZA OTROKE PO
ENOTAH

PLAVALNI TEČAJ
V pomladnem času bomo organizirali 10 urni tečaj plavanja Z zunanjim izvajalcem.
Namen tečaja je prilagajanje na vodo.

POPOLDANSKE DEJAVNOSTI V VRTCU DOMŽALE

 BIBA SE IGRA

* * * * * *
»BIBA SE IGRA«
(Cicibanove urice)

Za otroke 1-3 let skupaj s starši:

PALČEK, Vir, Dvoržakova ulica 15 vsak ponedeljek od 17. do 18. ure
tel. 01/7242 870; mobi: 031/422-873 (Mojca)

* * * * * *
Dejavnosti bodo potekale od 1. oktobra 2018 do vključno maja 2019.

BIBA SE IGRA
Dejavnost Biba se igra je namenjena otrokom starim 1-3 let, ki ne obiskujejo vrtca skupaj s
starši.
Bibe se bodo igrale in ustvarjale enkrat tedensko od 17.00 do 18.00 ure.
Na začetku se bodo otroci dobro spoznali, se navadili na prostor v katerem bodo potekala
druženja.

















CILJI:
Zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
Sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja (hoja, tek, skoki, valjanje, plazenje...),
Poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika,
Otrok se izraža s kretnjami in gibi telesa,
Doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
Spoznavanje samega sebe in drugih ljudi.

VSEBINE:
Bibarije,
Gibalne igre,
Rajalne igre,
Likovno ustvarjanje,
Glasbeno ustvarjanje,
Pripovedovanje pravljic,
Igra v kotičkih,
Igra na igrišču.

