
ZAVOD NAZAJ NA KONJA

KONJENIŠKI  VRTEC 

»PRI NAVIHANEM KONJIČKU«

Vpis za šolsko leto 2013/2014 poteka od 
1. junija do 15. septembra 2013 oziroma 
do zapolnitve prostih mest!

V Konjeniškem parku Starošince izvajamo tudi 
mnoge druge programe, primerne za vse ciljne 
skupine uporabnikov: otroke, mladostnike, 
odrasle, družine, zaključne skupine …:
- Mala šola konjeništva
- Šola jahanja in konjeništva
- Intenzivni programi šole jahanja in 

konjeništva
- Terensko jahanje
- Sprostitveni program jahanja in druženja s 

konji za odrasle
- Družinski programi aktivnosti ob konjih
- Rojstnodnevni programi 
- Programi počitniških aktivnosti
- Programi za vrtce, osnovne in srednje šolje
- Organizacija družabnih in poslovnih 

srečanj
- …

Vašim najdražjim pa lahko za udeležbo v 
vseh navedenih programih poklonite tudi 
darilni bon.

Več o nas najdete na www.nakonju.si.
info@nakonju.si

041 976 403

KONJENIŠKI  VRTEC 

PRIJAVNICA IN VEČ INFORMACIJ 
NA SPLETNI STRANI 

www.nakonju.si



Stik z živalmi predstavlja v zgodnjem razvojnem 
obdobju otroka izredno pozitivno izkušnjo. Otrok 
se v odnosu do živali uči odgovornosti, 
prilagajanja, pripadnosti in razumevanja 
drugih živih bitij. Za spodbujanje tovrstnega odnosa 
zatorej ni nikoli prezgodaj. Svet konj je odlično 
otroško igrišče, kjer se popolnoma spontano sklepajo 
prijateljstva, hkrati pa se gradijo pristni 
medsebojni odnosi, spoštovanje in zaupanje.

V Konjeniškem parku Starošince smo za predšolske 
otroke pripravili inovativen program konjeniškega 
vrtca za najmlajše »Pri navihanem konjičku«. 
Program se izvaja za skupine od 5 – 10 otrok, vključijo 
pa se lahko otroci med 3. in 5. letom starosti.

Cilji in vsebina programa:
- Spoznavanje konjev in njihovega načina življenja
- Negovanje konjev in druženje s konjI
- Razvijanje odgovornega odnosa do konj in    
drugih živali
- Skrb za okolje, v katerem konji prebivajo
- Ustvarjalne delavnice na temo »konj«
- Učenje prvih korakov na konjskem hrbtu
- Zabavne in poučne pedagoško-doživljajske    
aktivnosti na konjskem hrbtu
- Sprostitveni sprehodi v naravo

Ciljna skupina:

Lokacija izvedbe:

Termini srečanj: 
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otroci med 3. in 5. letom starosti

Konjeniški park Starošince

redni fiksni tedenski termini

Skupina A ponedeljek

Skupina B torek

Skupina C sreda

Skupina D četrtek

Skupina E petek

15.30 - 16.15

16.00 - 16.15

15.30 - 16.15

16.00 - 16.45

15.30 - 16.15

Oblika programa: 

Trajanje programa:

Trajanje posameznega srečanja: 

Mesečna cena programa: 
(4 srečanja/mesec)

program za manjšo skupinico 
otrok (5 – 10 otrok)

september - junij

45 minut

30 EUR/otroka
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