tabor »DOŽIVI SONCE« na Donački gori
inovativni poletni počitniški kamp
4 dni neokrnjene narave v družbi sovrstnikov brez telefona in
računalnika, prostor kjer ponovno spoznaš svoj superpotencial ki ga
nosiš v sebi.
Narava, gozd, gore, vode, prostrane ravnice, … Vse to povezuje, združuje, oblikuje prostor v
katerem živi Človek. Zavedanje, cenjenje tega prostora se najlažje dosega z obiskom le tega
ter preživetjem trenutkov v njem. Doživljanje Narave, samostojno, v dvoje ali skupinsko ima
svoj namen, integracijo človeka v prostor in sočasno v družbo ter pridonos k celovitemu
osebnostnemu razvoju posameznika.

“Vse se začne s pozornostjo človeka do sebe do narave in nato se lahko razvije, zdrav,
lep odnos do samega življenja.”

Namen tabora “DOŽIVI SONCE” predstavlja vrnitev človeka k svojim pravim koreninam, k
naravi, k spoznavanju sposobnosti, naravnih danosti ki jih kot človek nosimo v sebi.
Odkrivanju potencialov na katere smo kot človeštvo v toku hitrega modernega življenja
pozabili a so še tako zelo zakoreninjeni v nas samih.
Otrok bo na kampu sočasno z poznavanjem življenja v neokrjeni naravi, v druženju z
sovrstniki ob sproščajoči igri, prav tako spoznal različne tehnike za katere sodobna znanost
dokazuje pozitiven vpliv na delovanje človeških možganov. Tehnike katerih redna izvedba
izboljšuje delovni spomin, pozornost, empatijo, veča motiviranost na podano nalogo, ter v
splošnem izboljšuje delovanje kognitivnih sposobnosti.
Program kampa in njihovih delavnic, temelji in je zasnovan na osnovi novodobnih metod ki
otroku dopuščajo možnost izbire, možnost razvoja, predvsem pa odkrivanju lastnega
superpotenciala v naravnem okolju.
Otrok v okolju tabora, povečuje svojo empatijo, sočutje ne le do sovrstnika, zavedanja, kako
pomembno je delovanje v skupini, temveč prav tako spoznanje kako pomemben je ves
živalski svet, kako pomembna je narava, kako pomemben je planet na katerem živimo.
Človek ima 5 čutil: sluh, vonj, tip, vid in okus. Narava nam ponuja 5 elementov: ogenj, voda,
zemlja, zrak in kovina, ki skupaj tvorijo harmonijo zaznav. In če želimo, da otrok spozna to
harmonijo v vsej svoji popolnosti, je potrebno zagotoviti otrokom doživljane izkušanje
narave, katere čar spozna na našem taboru.
Na taboru s prosto igro, preko giba, ustvarjalnimi delavnicami in zdravo prehrano, s
strokovno podkovano ekipo, bo odlično poskrbljeno za udeležence tabora, samo doživetje pa
jim bo za vedno ostalo v spominu.
“4 dni neokrnjene narave, brez telefona, brez računalnika, v družbi sovrstnikov v objemu
prečudovitega pragozda Donačke gore.”
Več o otroškem taboru in prijava na www.soncerri.si, v zavihku otroški tabor.
Katja: 070-430-821
Tomislav: 041 374 292
info@soncerri.si
Organizator in soorganizator: RRI Sonce, Doživi

Priloga: letak “Doživi Sonce na Donački gori.”

