
  

ZA OTROKE OD 6. LETA DALJE 



 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROGRAM: 

 Vsako jutro, od ponedeljka do petka, ob 8.00 zbor v Plesni Zvezdi. 

 Ogrevanje s posebnimi pilates vajami z različnimi pripomočki in Zumbo za otroke.  

 Spoznavanje z osnovami plesa – dodobra se bomo naplesali!  

 Zabavni skupinski plesi ob najbolj popularnih domačih in tujih glasbenih hitih. 

 Odmor za dopoldansko malico. 

 Nadaljevanje plesno-gibalnih uric. 

 Spoznavanje novih plesnih zvrsti preko video vsebin vrhunskih plesalcev. 

 Kosilo. 

 Kopanje v vodnem mestu Atlantis (1x). 

 Obisk igral v neposredni bližini. 

 Različne popoldanske delavnice (izdelava čisto svojih glasbil in rekvizitov, ob katerih 

bomo zaplesali, izdelava scene za zaključni nastop, ustvarjanje »plesnih prijateljev« 

itd.). 

 Poslikava obraza in mini plesna zabava na »čisto našem plesnem odru« v spodnji etaži 

Emporiuma (1x). 

 Popoldne, namenjeno aktivnostim zdravega načina življenja: priprava svoje zdrave 

popoldanske malice (1x). 

 Proti koncu dneva se bomo spočili na blazinah in v miru pozabavali ob družabnih 

igrah. 

 Za pijačo bo poskrbljeno, z zdravo malico (v dopoldanskem času) in kosilom (v 

popoldanskem času) pa bomo poskrbeli tudi za lačne želodčke. 

 Zadnji dan si bomo priredili piknik, nato pa bomo za starše, brate, sestre, babice, dedke 

in druge povabljene pripravili kratek zaključni nastop, kjer bomo pokazali, kaj vse smo 

se naučili in ustvarili.   

 Da otroci resnično uživajo in na koristen način preživijo počitnice, se lahko prepričate z 
ogledom slik z utrinki iz prejšnjih poletnih plesnih varstev (na: 
https://www.plesnazvezda.si/pocitnisko-varstvo.html). 

POLETNO PLESNO VARSTVO 
ZA OTROKE OD 6. LETA DALJE  

 

Od 8h do 16h (od 8h do 12h) med šolskimi poletnimi počitnicami 

https://www.plesnazvezda.si/pocitnisko-varstvo.html


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

POLETNO PLESNO VARSTVO 
Od 8h do 16h (od 8h do 12h) med šolskimi poletnimi počitnicami 

 URNIK: 

8.00   Zbor v Plesni zvezdi. 
8.15–9.15 Pilates vaje s sodobnimi pripomočki (lahkimi žogicami, mehkimi žogami, 

bosu pol-žogami, kolebnicami ipd.) in Zumba za otroke. 
9.20–10.10 Seznanjanje z osnovami plesa in spoznavanje različnih plesov v paru: cha 

cha cha, samba, salsa, tango, foxtrot, rock'n'roll, jive. 
10.10–10.40 Malica. 
10.40–11.40 Učenje koreografije skupinskih plesov (npr. hip hop, jazz …). 
11.40–12.00 Samostojno ustvarjanje gibov in učenje improvizacije. 
12.15–14.30 Čas za zabavo in druženje: kopanje v Atlantisu, igra na igralih, mini plesna 

zabava, poslikava obraza, priprava zdrave malice ipd. 
14.30–15.00 Kosilo in vrnitev v Plesno Zvezdo. 
15.00–16.00 Čas za sprostitev oziroma aktivnosti po želji otrok: masaža, ogled video 

plesnih posnetkov, namizne in družabne igre ipd.  
16.00 Odhod domov. 

 

TERMINI: 

1. termin:   28. junij–2. julij 2021 

2. termin:   5. julij–9. julij 2021 

3. termin:   16. avgust–20. avgust 2021 

4. termin:   23. avgust–27. avgust 2021 

 

Poleg navedenih terminov vam ponujamo tudi dve različni možnosti vključitve v našo 

POLETNO PLESNO VARSTVO: 

 Celodnevni program: od 8h do 16h 

 Dopoldanski program: od 8h do 12h 

  



 

 

CENA: 

 CELODNEVNI PROGRAM (8.00–16.00) 159,00 Eur  

 DOPOLDANSKI PROGRAM: (8.00–12.00)  75,00 Eur 

 

 Ob doplačilu se je možno dogovoriti tudi za podaljšano jutranje in/ali popoldansko 

varstvo.  

 Vašega otroka lahko sprejmemo v program poletnega plesnega varstva tudi za 

manj dni.   

 Ponujamo vam 10 % popust, če istočasno prijavite drugega otroka iz iste družine. 

Popusti se ne seštevajo. 

DATUM PRIJAVE: 

 do 11. 6. 2021 za TERMINE V JUNIJU in JULIJU  

 do 2. 8. 2021 za TERMINE V AVGUSTU  

 Prijave pošljite na info@plesnazvezda.si ali pokličite na 041 634 000 

V PRIMERU ODPOVEDI ... 

 Če je odpoved poslana v pisni obliki po e-pošti ali navadni pošti najkasneje en 

teden pred začetkom, se znesek povrne v celoti.  

 Če otrok zaradi zdravstvenih razlogov (manj kot teden dni pred pričetkom 

plačanega termina poletnega plesnega varstva) na podlagi ustreznega 

zdravniškega opravičila ne more pristopiti, povrnemo 50 % od plačanega zneska. 

 Poletno plesno varstvo bo izpeljano v primeru, če bo prijavljenih vsaj 10 otrok. 

Dobrodošli v Plesni Zvezdi! 

Katarina Venturini, Nina Kostrevc in tim Plesne zvezde 

mailto:info@plesnazvezda.si

