
 
 

Spoštovani starši in otroci! 

 

Društvo 1 dva 3 Podlehnik in Občina Podlehnik, kot pokrovitelj vabita vse osnovnošolske otroke na 

BREZPLAČNE AKTIVNE POČITNICE V HALOZAH.  

Kje? 

Delavnice Aktivne počitnice v Halozah se bodo odvijale v Športnem parku Podlehnik. 

Kdaj? 

Za vas smo pripravili dva termina: 

Termin:  

27.06. - 01.07. 2022  8.00-16.00 

04.07. - 08.07.2022  8.00-16.00 

Z zaključkom 09.07.2022 v športnem parku Podlehnik 

Otrok se lahko udeleži aktivnih počitnic vse dni ali po dogovoru in ob prostih mestih tudi posamezen 

dan. 

Kaj bomo ponudili otrokom? 

Gibanje je za otroke in mlade osnovna potreba, kot so hrana, voda in počitek, zato izkoristimo 
možnost prostora in bližnje okolice. Pri tem mislimo na: 

 Aktivno prebujanje 

 Pozabljene igre 

 Krajši in daljši pohodi 

 Športne igre (odbojka, badminton, gumitvist, nogomet, košarka,…) 

 Aktivni kvizi 

 Plezanje 

 Lov na zaklad 

 Daljši pohod v okolici z nočitvijo, priprava in kurjenje pravega tabornega ognja 

 

Delavnice so raznolike, prav vse pa spodbujajo kreativnost, domišljijo otrok in prinašajo nova 
znanja. Vsak udeleženec ima na razpolago več delavnic, pri katerih lahko sodeluje po svojih željah in 
sposobnostih. 

 Gozdne delavnice 

 Izdelava čutne poti 

 Glasbene delavnice 

 Delavnice ustvarjanja 



 
 

 Zeliščarske delavnice 

 Medgeneracijsko ustvarjanje 

 Mandale prijateljstva 

 

Aktivne počitnice v Halozah bodo prinesle otrokom predvsem: 

 Povezanost s sabo 

 Nova znanja in veščine 

 Aktivno soustvarjanje dogajanja  

 Veliko proste igre, svobodnega druženja in izražanja 

 Veliko dobre volje 

 Pozitivno naravnanost in povezanost z naravo 

 Veliko športnih aktivnosti 

 Sproščenost, zaupanje vase in v svoje sposobnosti 

 Tkanje nepozabnih vezi  

 Sodelovanje in povezovanje 

 Nepozabne spomine, ki jim bodo greli srca 

 

Vsi otroci, ki se bodo udeležili aktivnih počitnic imajo čez dan na razpolago sadje, vodo in topel 

obrok v Gostišču pri Ribniku. 

Kako se prijavim? 

Število mest je omejeno, zato so potrebne prijave na: 

 Drustvo1dva3@gmail.com ali 

 051 303 658 

 Društvo 1dva3 Podlehnik 

 

Vabljeni vsi! 

 

 

Društvo 1 dva 3 Podlehnik 

Predsednica: Nataša Pulko 
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