1. MAJ NA BLEDU
Animacija za otroke
in otroke po srcu
Sreda, 27.4.2022
10.00-12.00

Spoznajmo se…

16.00-18.00

Ustvarjanje…

20.00-21.00

Predstavil se nam bo tudi labodek Zaki.
Z Zakijem se bomo igrali in zaplesali.
Ustvarjanje, packanje in izdelava najlepše
okrasitve za pomladni čas in prihajajoči
praznik.

16.00-18.00

20.00-21.00

To je naš prvi večer, ki si ga naredimo
v družbi staršev. Zabava bo potekala
otroško – razigrano. Glavni animator
bo seveda labodek Zaki.

Izdelaj svoj tabor

Kot pravi taborniki bomo postavili šotore,
ki jih bomo poslikali in okrasili.

V gozd po les

Odpravili se bomo na sprehod v gozd in
si nabrali vse potrebno za izdelavo lokov,
glasbil…

Palačinka party

Palačinke in glasba sta pravi recept za
super družinski žur. Pika Nogavička bo
ustvarila prijetno vzdušje, z nami bo tudi
labodek Zaki.

Petek, 29.4.2022
10.00-12.00

16.00-18.00
20.00-21.00

10.00-12.00

Jutranja svetloba

16.00-18.00

Izdelamo kres

Spoznavni večer

Četrtek, 28.4.2022
10.00-12.00

Sobota, 30.4.2022

Zaki nas prebudi

Z Zakijem se razgibamo od glave do peta
in ustvarimo ideje za današnji dan. Ob
družabnih igrah si privoščimo zeliščni
smoothi iz našega vrta.

Sadimo

V taborniški vasici posadimo zelišča in si
iz njih pripravimo naravni napitek.

20.00-21.00

Čaka nas dolg dan. Odpravimo se v gozd,
da naberemo vse potrebno za taborniški
ogenj in taborniški pribor. Kdo bo pa
zamesil testo za kruh?
Iz nabranega naredimo kres, ki ga bomo
zakurili zvečer. Pripravimo si tudi dolge
palice, na katerih bomo pekli dobrote.

Kresovanje

Družabni družinski večer ob kresu.
Zakurimo kres in si sami spečemo
večerjo. Glasba bo poskrbela za super
vzdušje na predvečer praznika.

Nedelja, 1.5.2022
10.00-12.00

Zaki zaspanček

16.00-18.00

Igre kot nekoč

20.00-21.00

Ker je bila dolga noč, preverimo ali je
labodek Zaki že pokonci. Presenetimo
ga, mu narišemo najlepšo risbico ali kaj
lepega napišemo.
Pomerimo se v lokostrelstvu, bližanju,
prostometu, vlečemo vrv in se
preizkusimo v hoji na hoduljah.

Čas za kino

Večer nepozabnih risanih filmov. Bodo
tudi kokice?

Ponedeljek, 2.5.2022
10.00-12.00

Zaki pomaha

Voščimo si dobro jutro. Poslikamo si
obraz in se z Zakijem poveselimo v slovo.
Obljubimo si, da se kmalu vidimo.

V soju luči

Družinski večerni pohod z baklami, kjer
bomo uživali v večernih lepotah Bleda.

www.sava-hotels-resorts.com
Podrobne informacije o terminih aktivnosti, načinu izvedbe, prijavah in morebitnih doplačilih so na voljo na recepciji hotela. Pridržujemo si pravico do spremembe programa.

