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Učiteljem ali
vzgojiteljem
pripada eno
brezplačno mesto
na vsakih 30 oseb.

Naravoslovni tabori za
šolarje na Rakitni

Cenik paketov
PAKET

CENA

2 dni (1 nočitev)
3 dni (2 nočitvi)
4 dni (3 nočitve)
5 dni (4 nočitve)

30,00 EUR
56,00 EUR
75,00 EUR
100,00 EUR

Cena paketov vključuje:
Nočitve, pet dnevnih obrokov (sok in
čaj ves čas na voljo), uporaba
športno-rekreativnih objektov, 24urno zdravstveno pomoč ter
organizacijo zunanjih sodelavcev pri
izvedbi programa.
Program osnovnega paketa lahko
glede na letni čas in starost otrok
dopolnjujete z navedenimi
dodatnimi aktivnostmi (cena je
navedena pri posamezni aktivnosti).

Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna leži na
visoki planoti sredi neokrnjenih krimskih gozdov.
Izvajamo številne programe za otroke in mlade,
med drugim tudi zimovanja in letovanja šolskih in
predšolskih otrok. V okviru ponudbe za izvedbo
letovanja vam nudimo različne naravoslovne,
zdravstvene, pedagoške in športno-rekreativne
vsebine. Otroci so nameščeni v svojem nadstropju
in imajo poleg svojih prostorov in vseh zunanjih
igrišč na voljo tudi prijeten dnevni prostor z avdiovizualno opremo. V primeru posebnih želja lahko
po dogovoru vključimo v program tudi druge
vsebine.

Tabori za učence prve triade
osnovne šole
OGLED KMETIJE
Ogled bližnje kmetije, kjer vzrejajo konje in govedo, kot dopolnilno
dejavnost pa imajo še žago za razrez hlodovine in mizarsko delavnico.
Ogled in razlaga je prilagojena za dopolnjevanje znanja pri predmetu
Spoznavanje okolja.
2eur/osebo

Učenci spoznajo posamezne vrste živali in način ekološke vzreje.
Spoznajo tudi dopolnilne dejavnosti na višinski kmetiji.

PASTIRSKE IGRE
Otroci si ogledajo pastirsko kočo in spoznajo kako so živeli njihovi
vrstniki včasih. Seznanijo se s pastirskimi igrami in se v njih preizkusijo
tudi sami. Ogled in razlaga je prilagojena za dopolnjevanje znanja pri
predmetu Spoznavanje okolja.
3eur/osebo

Učenci spoznajo urejeno vaško kulturno krajino, zgodovino živinoreje
in pridelave mleka.

Dodatne
aktivnosti
Pri izbranem
taboru si lahko glede
na starost šolarjev,
dolžino tabora in letni čas
izberete poljubno število
dodatnih aktivnosti. Aktivnost
lahko na vašo željo
prilagodimo skupini.
Cena za posamezno
aktivnost za eno osebo je
zapisana v oblačku.

NARAVOSLOVNE DELAVNICE
Naravoslovne delavnice sodijo k šolskemu predmetu Spoznavanje
okolja. Program, ki ga ponujamo, se ujema s temami v učnem načrtu.
Drugačno okolje, drugi učitelji in izkustveno učenje v naravi še
dodatno popestrijo delo in motivirajo učence.
3eur/osebo

a) Živali na gozdnih tleh in v njih
Program omogoča otrokom, da spoznavajo živali na gozdnih tleh, jih
prepoznavajo, opisujejo in primerjajo med seboj.
3eur/osebo

b) Rastline pod drevesom
Otroci utrjujejo in poglabljajo svoje znanje o travniških rastlinah, jih
opazujejo, opisujejo in primerjajo med seboj.

TABORNIŠKE VEŠČINE

3eur/osebo

Otroci se spoznajo z različnimi taborniškimi veščinami.

Športno plezanje
Na voljo sta dve steni, nižja je
primerna za vse otroke. Po njej
se pleza brez varovanja,
3 priporočljiva sta
spremstvo in pomoč
odraslih. Na visoki plezalni
steni so otroci varovani. Varuje
jih strokovno usposobljena
oseba.

Lokostrelstvo
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Otroci se naučijo
pravilne lokostrelske tehnike,
preizkusijo se v streljanju v
tarčo.

Kolesarjenje
V zdravilišču vam nudimo
možnost celodnevne
izposoje koles, s katerimi
lahko obiščete bližnjo in daljno
okolico.

3,5

Tabori za učence druge
triade osnovne šole
Za to starostno skupino predstavimo tehnično dediščino in domačo
obrt, ki jo izvajajo naši sosedje. To so: žagarstvo in sušenje lesa,
mizarska obrt ter razstava starih kmetijskih strojev in pripomočkov.
Vsebine in oblike dela so namenjene kot dodatek k vsebinam iz
predmeta Naravoslovje in tehnika.
1. Zanimiva je geološka sestava skledaste planote, kjer leži vas
Rakitna na nadmorski višini 830 m. V okolici je več manjših
peskokopov, kjer se lepo vidijo plasti in lastnosti kamnin. Tam lahko
varno opravimo nekaj geoloških, kemijskih in fizikalnih poizkusov.
2. Po sredi Rakiškega polja teče potok Rakitniščica, z bogato
rastlinsko in živalsko poseljenostjo. Ob njej najdemo ostanke barja
in številne pritoke v obliki studencev. Na koncu doline ta potok
ponikne v številnih talnih požiralnikih.
3. Eden od studencev je zajezen in tam je nastalo manjše jezero, ki
je priljubljena izletniška točka. Jezero je zanimivo tudi kot vodni
biotop v sredogorju, polno rib, rakov in drugih živali.
NARAVOSLOVNE VSEBINE

Gozdna učna pot

3eur/osebo

Gozdni bonton, osnovne geografske značilnosti Rakitne, rastje v
gozdu, življenje divjadi, varovanje gozda … Program je primeren za
vse učence.

Pohod po gozdni in travniški poti

3eur/osebo

Na poti so postaje, kjer se opazuje in razlaga ekosistem, geografske,
biološke, kemijske, geološke, zgodovinske, kulturološke pojme in
zakonitosti. Program je primeren za vse učence.

Orientacija
Organizirana je v obliki
tekmovanja in poteka pod
vodstvom učitelja. Na
3 opisani in/ali označeni poti
skupina otrok pod
vodstvom svojih
spremljevalcev rešuje različne
naloge, uganke, išče skrite
predmete ali gesla.

Plesna
delavnica
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Organiziramo plesno
delavnico, ki se konča s
prostim plesom.

Pohod na Krim
4

Zaradi dolžine poti (dve uri
hoje v eno smer) je
primeren za učence višjih
razredov.

Pohod na Rotovc
Primeren je za vse šolske
otroke. Dolžina poti v obe 2
smeri je 2 km. Rotovc se
nahaja v neposredni bližini
zdravilišča in je eden izmed
množice vzpetin, ki dosegajo
nadmorsko višino do 1000 m.
Navedene cene so za voden
pohod. Na pohod se lahko
odpravite tudi sami, lahko pa si
izposodite tudi palice, ki jih
dobite v zdravilišču (1,50 eur za
par).

Tabori za učence tretje
triade osnovne šole

Kreativna delavnica
oblikovanje gline

ZDRAVSTVENE VSEBINE

Spoznavanje gline,
oblikovanje, barvanje in
pečenje izdelkov

Prva pomoč

Polstenje iz volne

Tečaj obsega 10 ali 20 šolskih ur. Sestavljen je iz teoretičnega in
praktičnega dela.
Osnovne vsebine:
pomoč pri krvavitvah, zadušitvah,
pomoč pri poškodbah (zlomi, zvini, izpahi, rane),
pomoč pri opeklinah in zastrupitvah.

Spoznavanje naravne
volne, tehnik polstenja in
izdelava poljubnega izdelka.

(Cena 10 urnega tečaja prve pomoči 15,00 EUR/osebo)
(Cena 20 urnega tečaja prve pomoči 25,00 EUR/osebo)

Delavnica sproščanja
O pravilni drži in telesnih vajah, učenje tehnik sproščanja, učenje
dihalnih tehnik, raztezne vaje in vaje za lepo držo. Primerno za
vse učence. (2,00 EUR/osebo)

Psihološke in zdravstvene delavnice
Razvijanje in ohranjanje čustvenega in duševnega zdravja je
temelj za zdrav osebnostni razvoj. Z roko v roku je nujno skrbeti
tudi za telo. V skladu z vašimi željami lahko za učence pripravimo
delavnico s psihološko (samopodoba, čustva, reševanje
konfliktov…) ali zdravstveno vsebino (prehrana, odraščanje in
spolnost…).
Primerno za vse učence. (2,00 EUR/osebo)
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Urice s konji
Spoznavanje značilnosti
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in posebnosti različnih
pasem konj, kako ljudje
uporabljajo konje in kaj nas konji
lahko naučijo o nas samih.
Delavnica vključuje vaje s konji
na jahališču brez jahanja.

Ob izpolnjevanju prijavnice
za tabor zapišite, katere
aktivnosti iz sklopa taborov
in iz sklopa dodatnih
aktivnosti ste izbrali. Za
vprašanja in dodatna
pojasnila smo vam z
veseljem na razpolago!

