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Kot vsako leto vas ŠDG vabi na  
 

TRADICIONALNO SREČANJE PREDŠOLSKIH OTROK V SPRETNOSTNEM 
POLIGONU… 

 

CCCIIICCCIIIBBBAAANNNIIIAAADDDAAA      
   

za najmlajše iz vrtcev, društev Partizan in drugih športnih ter rekreacijskih društev 
in sicer v okviru 

 
akcije za promocijo projekta ZDRAVO DRUŠTVO, že 12. leto v sklopu evropske akcije VETER V LASEH  - S 

ŠPORTOM PROTI DROGI ter GABERIADE’ 07 

 
Srečanje bo na zunanjem telovadišču ŠDG, Mariborska cesta 42, v Celju in sicer 

 

v ČETRTEK, 24. maja 2007 ob 17.00 uri. 

 
 

Kratka navodila: Spretnostni poligon bo v kombinaciji vseboval naslednje elemente: tek, preskakovanje in 
premagovanje ovir, plazenje, dričanje po deski ali toboganu, prenašanje lažjih bremen, spretnosti z žogo 
(vodenje ali met na koš ali brcanje v gol), Upoštevajoč število prijavljenih ekip bo poligon postavljen v eni ali v 
dveh linijah. Nastopajočim predšolskim otrokom se bo simbolično meril čas s štoparico. Ekipo sestavlja 8 
cicibanov (4 deklice, 4 dečki), v starosti od 4-7 let. Ob prijavi še mlajših ekip prosimo za zagotovo spremstvo 
več vodnikov ali staršev saj vsi sodelujejo na lastno odgovornost. 
 
• K sodelovanju vabimo tudi otroke  in starše, ki svojih otrok nimajo v vrtcih ali pri vadbi v kakšnem 

društvu. Tudi njim bomo omogočili, da se poskusijo na spretnostnem poligonu.  
 

• Vsaka ekipa bo takoj po poligonu imela na voljo en del asfaltne površine za poslikavo s kredo na temo  
“SONČEK IN NARAVA ZAME PRAVA SO ZABAVA”. Izdelke bo ocenila komisija in najboljše tri ekipe 
nagradila. 

 

• Med ocenjevanjem bi se naj vsaka ekipa predstavila s kratko pesmijo, plesom, igro ali kakšno drugo 
aktivnostjo, ki jo obvladajo in bi bila zanimiva za širši krog udeležencev. 

 

• Ob zaključku srečanja bo skromna zakuska za vse malčke. Vsi udeleženci prejmejo tudi nalepko, vse 
sodelujoče ekipe (tudi vodje) pa priznanja. 

 
V prepričanju, da želite tudi letos videti ali pokazati kakšne spretnosti so mladi pridobili v enem letu, 
pričakujemo vašo prijavo in udeležbo.  
 
Vaše prijave na priloženem obrazcu pričakujemo najkasneje do torka, 22. maja 2007 do 20.00 ure. Ekipe 
lahko prijavite tudi na telefon/tajnica/faks št. 03/493 03 94 ali na društven e-mail: sdg@t-2.net. 

 
Akcija bo trajala približno 2-3 ure. 

V slučaju slabega vremena bo akcija v skrajšani verziji v telovadnici! 
 

LEP ŠPORTNI POZDRAV! 
 

 
 

 

 

                                                                                                        

  
 

Vodja tekmovanja: Irena Naglav 
Predsednik:  Metod Trebičnik 


