Uricove urice
Uricove urice so novost na naši kmetiji in so namenjene otrokom, ki želijo
resno in temeljito spoznati konje in druge živali na kmetiji, delo z njimi in
skrb za njih.
Na Uricovih uricah bodo otroci:
 spoznali zgodovino konj in kmetije ter pasme konj ter drugih
avtohtonih živali na kmetiji
 izvedeli kako je sestavljeno konjevo telo, kako konji razmišljajo in
zakaj tako razmišljajo
 Spoznali bojo anatomijo ter psihologijo konj
 izvedeli mnogo o prehrani in zdravju živali na kmetiji, varnosti okoli
konj, opremi za jahanje in oskrbi konja
 se naučili pravilnega sedlanja
 naučili pravilnega jahanja
Poudarek bo na celostnem spoznavanju konja, njegovega vedenja in skrbi
zanj, zato bomo veliko delali na tleh, v hlevu in izpustih. Živali bomo
opazovali in spoznavali njihovo vedenje. Seveda bomo tudi jahali in
spoznavali osnove jahanja.
Otroci bodo tako preživljali aktivne, zabavne in poučne urice, kjer se bodo
sprostili in povezali z živalmi.
Posamezne teme bodo otrokom predstavljene s pomočjo igric, risbic,
kratkih in zabavnih kvizov. Udeleženci Uricovih uric bodo ob koncu opravili
kratek test znanja in si ob primernem znanju prislužili priznanje.
Otroci bodo:
 pridobili veliko strokovnega znanja o konjih in drugih domačih živalih
na kmetiji
 razvili bodo občutek za konje in se naučil pravilnega vedenja ob
prisotnosti konj
 dobili bodo praktična znanja
 dobili bodo vpogled in razumevanje v svet domačih živali
 razvili bodo motivacijo za izobraževanje o živalih in spoznavanje
novega
 izboljševali svoje motorične spretnosti
 razvili pozitiven odnos do narave in živali
 razvili aktivnega in radovednega duha

Program Uricovih uric je zanimiv in pester in ponuja pristno preživljanje
časa s konji. Otroci vsakič znova od nas prihajajo navdušeni in polni novih
doživetij, o katerih poslušamo ves čas.

Program Uricovih uric:
prva starostna skupina (4-10 let)
vsak torek od 16:00 do 18:00 in petek od 17:00 do 19:00
trajanje: 120 minut
št. otrok: 4 – 8 (min 4)
vsaka ura je sestavljena iz 25 – 30 min teorije ter 90 – 120 min
praktičnega dela (odvisno od teme)

Začetek spomladanskih Uricovih uric:
16.4.2019
trajanje: 3 mesece, približno 12 ur
cena: 15 EUR/obisk (ob enkratnem plačilu, skupno 120 EUR)
20 EUR/obisk ob sprotnem plačilu

Uricove urice vodi strokovno usposobljeno osebje, z vsemi licencami
Konjeniške zveze Slovenije. Otroci na uricah prejmejo posebno delovno
mapo, ob koncu pa priznanje za obiskovanje uric.
1. Ime in priimek otroka:
2. Starost otroka*:
3. Ime in priimek starša*:
4. Vaš e-naslov*:
5. Vaš GSM*:

Polja označena z * so obvezna!

