1. DAN
Prvi dan bo spoznavni, saj se bomo spoznali med seboj, konje, s katerimi bomo preživeli ves teden, hlev in
njegovo okolico ter se za začetek naučili, kaj v hlevu pončemo zjutraj. Otroci bodo sodelovali pri
jutranjem čiščenju hleva in izpusta, pri hranjenju konj.
Privoščili si bomo malico, potem pa bomo začeli
spoznavati jahalno opremo in opremo jahača. Skupaj
bomo postavili poligon in se učili, kako konja varno in
pravilno vodimo po maneži (jahališču) in tudi med
različnimi preprekami, kako se konji odzivajo na nas in
naše ravnanje… Potem bomo pojedli kosilo in si
nekoliko odpočili. Po kosilu in krajšem počitku se bomo
zabavali ob družabnih igrah (metanje podkev, streljanje
z lokom..).

2. DAN
Po jutranjem čiščenju hleva in hranjenju bomo tretji dan odšli na izlet v naravo. S konji se bomo namreč
odpravili na izlet do Koseškega bajerja, med potjo se bomo na konjskem hrbtu izmenjevali, tam pa se
bomo posladkali s sladoledom. Ko se bomo vrnili nazaj v hlev, bomo očistili in pospravili konje, potem pa
se zabavali ob družabnih igrah (kdo se boji črnega moža, igra v temi, igra vlog in ustvarjali, …).
3. DAN
Drugi dan si bomo popestrili z delom v hlevu
in okolici ter konjem namenili še posebno
pozornost, saj jih bomo po jutranjem čiščenju
hleva in izpustov ter hranjenju, še temeljito
skrtačili in jih lepo uredili (spletli kitke, …).
Konje bomo pripravili za jahanje in jih skupaj
odpeljali v manežo, kjer bomo konje tudi
zajahali. Tokrat bomo jahali brez sedla in
spremljali, kako se ob tem počutimo. Po
končanem jahanju bomo konjem pripravili še
malico, potem pa okrepčilo in počitek
privoščili tudi sebi. Po kosilu in počitku se
bomo s konji igrali posebne igre (igre s konji
na tleh).
4. DAN
Po jutranjem čiščenju hleva in hranjenju, bomo pregledali vso opremo za konje in jo temeljito očistili. Po
končanem delu se bomo takoj odpravili peš do živalskega vrta in si tam ogledali živali ter se posladkali s
sladoledom. Po vrnitvi bomo pojedli kosilo, se odpočili in nato skupaj z otroci pripravili konje za jahanje.
Najbolj pogumni bodo konja preizkusili tudi v kasu. Po jahanju bomo pripravili poligon in se pomerili v
spretnosti . Po končanem tekmovanju bomo konjem pripravili malico, sami pa si bomo novih moči
nabrali ob počitku. Ker bo verjetno vroče bomo sebi in konjem privoščili prijetno hladen tuš.

5. DAN
Po jutranjem čiščenju hleva in hranjenju, ki so zdaj že naša stalnica, bomo spet pripravili konje za jahanje
in jih odpeljali v manežo, kjer bomo na kratko ponovili, kako vodimo konja, potem pa bomo spet jahali.
Na konjevem hrbtu bomo naredili nekaj vaj za ravnotežje, se žogali, igrali z obročem… Po končanem
jahanju si bomo zakurili taborni ogenj in si v žerjavici spekli hrenovke. Seveda bomo sebi in konjem
privoščili nekaj počitka na seniku, potem pa bomo konjem pripravili malico in se sami lotili ustvarjanja
(lepljenje kolažev, barvanje pobarvank, kvizi….) Po kosilu in počitku bomo vsem udeležencem slavnostno
podelili zlate podkve ali rozete.

VEČ INFORMACIJ DOBITE PRI
Urški, na 051 610 511 ali Mojci, na 041 200 600
oziroma po elektronski pošti info@jahanje-ljubljana.si
V primeru krajšega programa (prvomajske počitnice, krompirjeve počitnice), se program ustrezno
spremeni.

