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PRISRČNO VABI MEDSE 
 

otroke in starše, cele družine, stare starše, prijatelje otrok … 
… vseh enot vzgojnovarstvenega zavoda radovljica … 

na 3. zaključno druženje s športnim programom, z »mini olimpijado« za otroke, ki gredo jeseni v 
šolo, z naslovom »gibajmo se skupaj, ki bo  

 
2. junija 2017, od 17. do 19.30 ure, v športnem parku radovljica. 

 
 

   
POMEMBNO:  

 PO OLIMPIJADI IN ŠPORTNEM NAVIJANJU ZA BODOČE ŠOLARJE, BODO ZA VSE OTROKE ORGANIZIRANE 
RAZLIČNE GIBALNE DELAVNICE NA ŠPORTNEM POLIGONU, PLESNE DELAVNICE, POSLIKAVA OBRAZA IN 
ŠE KAJ …. 

 POSKRBLJENO BO ZA VODO IN SADJE (ZA OTROKE!). 
  

! STARŠI BOSTE TOKRAT SAMI ODGOVORNI ZA SVOJE OTROKE, VZGOJITELJICE PA BOMO AKTIVNO 
POMAGALE PRI IZVEDBI MINI OLIMPIJADE IN DELAVNIC! 

 
 

OBVEZNA JE DOBRA VOLJA! 
 

Prisrčno vabljeni. 
 

Ravnateljica:                                                  
Marja Čad, mag. supervizije, oseb.  

in org. svetovanja 
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ŠE NEKAJ NAPOTKOV ZA STARŠE: 

 

 Starši predšolske otroke, ki bodo nastopali na olimpijadi, pripeljejo v Športni park ob 16.45, 

ob 17.00 bo pričetek olimpijade. 

 Med potekom olimpijade se delavnice, ki so namenjene tudi mlajšim otrokom, še ne bodo 

izvajale – starši, bratci in sestrice takrat navijate za otroke, ki gredo jeseni v šolo. Zaželjeni so 

navijaški pripomočki (zastavice, ropotulje, raglje…). 

 Delavnice po olimpijadi bodo potekale v več izvedbah in v različnih terminih. Npr. plesna 

delavnica bo potekala 15 minut, po tem času se skupina zamenja in vstopijo v delavnico drugi 

otroci. O trajanju delavnice oz. pričetku naslednje, boste obveščeni na samem kraju 

delavnice. 

 Prostor, namenjen olimpijadi, bo ograjen – prosimo, da ne prestopate traku (med 
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Fotografirali bosta tudi dve naši strokovni delavki. Fotografije boste prejeli preko e-  

assistenta. 

 Starše naprošamo, zaradi zgleda in  skrbi do narave, da za seboj pospravite odpadke. 

 Zaradi predvidene gneče, starši parkirajte razpršeno po Radovljici. Domačine pozivamo, da se 

prireditve udeležite peš. 

 

 

 

 

 


