1. DA
AN
Prvi dan
d bo spozznavni, saj se
s bomo spo
oznali med sseboj, konjee, s katerimi bomo prežživeli ves teeden, hlev inn
njego
ovo okolico ter se za zaačetek naučiili, kaj v hleevu pončem
mo zjutraj. Otroci
O
bodo ssodelovali pri
p jutranjem
m
čiščenju
u hleva in izzpusta, pri hhranjenju ko
onj. Privošččili
si bomo
o malico, po
otem pa bom
mo začeli sp
poznavati
jahalno
o opremo in opremo jahhača. Skupaaj bomo
postavili poligon in
n se učili, kkako konja varno
v
in
pravilno vodimo po maneži (j ahališču) in
n tudi med
različniimi preprekami, kako sse konji odzzivajo na nas in
naše rav
vnanje… Po
otem bomo pojedli kossilo in si
nekolik
ko odpočili. Po kosilu inn krajšem počitku
p
se bomo
zabavalli ob družab
bnih igrah (m
metanje pod
dkev, streljaanje
z lokom
m..).

2. DA
AN
Drugii dan si bom
mo popestrilli z delom v hlevu in okkolici ter ko
onjem nameenili še poseebno pozorn
nost, saj jih
bomo
o po jutranjeem čiščenjuu hleva in izpustov ter hhranjenju, šee temeljito skrtačili in jjih lepo ureedili (spletli
kitke,, …). Konjee bomo prippravili za jah
hanje in jih skupaj odpeljali v man
nežo, kjer boomo konje tudi
t
zajahalli.
Tokraat bomo jahhali brez seddla in sprem
mljali, kako sse ob tem počutimo. Po
o končanem
m jahanju bo
omo konjem
m
pripraavili še maliico, potem pa
p okrepčilo
o in počitekk privoščili tudi sebi. Po kosilu in ppočitku se bomo
b
s konj
nji
igrali posebne iggre (igre s koonji na tleh)).
3. DA
AN
Po juttranjem čišččenju hlevaa in hranjenju bomo trettji dan odšlii na izlet v naravo.
n
S koonji se bom
mo namreč
odpraavili na izlett po gozdu čez
č hribček, med potjoo se bomo ko
onjskem hrb
btu izmenjeevali. Na turristični kmeetiji
Jurček si bomo pprivoščili koosilo. Ko se bomo
vrnilii, bomo očisstili in pospravili konjee, potem pa
se zab
bavali ob drružabnih igrrah (kdo se boji črnegaa
možaa, igra v tem
mi, igra vlog…).
4. DA
AN
Po juttranjem čišččenju hlevaa in hranjenju, ki so
zdaj že
ž naša stalnnica, bomo spet priprav
vili konje
za jah
hanje in jih odpeljali v manežo, kjeer bomo na
kratko
o ponovili, kako vodim
mo konja, po
otem pa
bomo
o spet jahali, tokrat s seedlom. Na konjevem
k
hrbtu bomo naredili nekaj vaj
v za ravnottežje, se
žogalli, igrali z obbročem… Po
P končanem
m jahanju
si bom
mo zakurili taborni ogeenj in si v žeerjavici
spekli hrenovke in krompir za kosilo. Seveda
S
bom
mo sebi in ko
onjem privo
oščili nekaj ppočitka na seniku,
s
poteem
pa bo
omo konjem
m pripravili malico
m
in see sami lotilii ustvarjanjaa (lepljenje kolažev,
k
baarvanje pobaarvank,
kvizi….)

5. DA
AN
Po juttranjem čišččenju hlevaa in hranjenju, bomo preegledali vso
o opremo zaa konje in joo temeljito očistili.
o
Skuupaj
z otro
oci bomo prripravili poligon in prip
pravili maloo tekmovanje v vodenju
u konja medd preprekam
mi. Na poligonu
se bom
mo peš (breez konja) poomerili tudi sami Po končanih teekmovanjih
h bomo konjjem priprav
vili malico, sami
s
pa si bomo novihh moči nabrrali ob kosillu in počitkuu. Po kosilu
u in počitku bomo vsem
m udeleženccem slavnosstno
podellili zlate poddkve ali rozzete.
VEČ INFORMA
ACIJ DOB
BITE PRI
Urškii, na 051 610 511 ali Mojci,
M
na 041 200 600
ozirom
ma po elekttronski poštti info@jah
hanje-ljubljjana.si
meru krajšeega program
ma (prvoma
ajske počitn
nice, kromp
pirjeve počitnice), se prrogram usttrezno
V prim
sprem
meni.

