
 

 
aktivnosti za POLETARCE i VUČIĆE na 10. Smotri SIH-a (Kamanje) 

POLETARCI i VUČIĆI - aktivnosti na 10. Smotri SIH-a 

Ovdje je popis aktivnosti koje je Tim za program SIH-a osmislio za poletarce. Uz popis, 

priloženi su i kratki opisi aktivnosti na Smotri kako biste si lakše isplanirali dane.  

Napominjemo kako količina i kvaliteta programskih aktivnosti ovisi o broju volontera koji 

će nam pomoći realizirati planirano. 
 

 

 Priprema viteza 

- „vojnički“ poligon gdje je glavni zadatak proći obuku kako postati vitezima da bi se uspješno 

sukobili sa vješticama 

 

 Vještice i zagonetke 

- šifrirana pisma pomoću kojih ćemo uspješno nadmudriti vještice 

 

 Zgode i nezgode Regoča i Kosjenke 

- team building igre kroz koje nas vode div Regoč i vila Kosjenka kroz svoje avanture 

 

 Ja vjerujem u vile 

- poligon spretnosti s kojim ćemo spasiti sve vile iz našeg kraja 

 

 Ivan dan 

- Izrada vatrišta i logorske vatre i lovljenje vještica koje nam to onemogućavaju  

 

 Obuci me 

- terenska igra u kojoj je cilj  naći sve odjevne predmete i pravilno odjenuti viteza u njegovo 

ruho 

 

 Vile planinkinje 

- poligon hendikepa kojeg su postavile vile kako ljudi ne bi mogli doći do njih. Predvodnik 

ukoliko dobro odvede svoje jato može otkriti zajedno sa svojim jatašima skriveno mjesto vila 

planinkinja 

 

 Oslobodi me 

-Igra u kojoj moramo pažljivo pratiti putne znakove te izbjegavati tragove životinja kako bi 

uspješno našim znanjem o čvorovima oslobodili zarobljenog viteza od strane vještica 

 

 Zmajurjevo 

-Oduvijek si želio imati svog vlastitog zmaja? Imaš mogućnost napraviti vlastitog zmaja te 

pritom se okršati u borbi s drugim zmajevima 

 

 Izrada dvorca 

- Kakvi bi mi to bili vitezi kada ne bi izradili vlastiti izviđački dvorac?  

 

 Vještice na metli 

-Jeste li znali da su čarobnjaci upravo od vještica preuzeli njihovu omiljenu igru i nazvali je 

metloboj? Vještice će vam pokazati kako se zapravo to igra 
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 Četiri boje 

- Ekipna igra gdje je važno igrati timski i sakupiti sva 4 čunja različite boje jer upravo ta ekipa 

pobjeđuje 

 

 Velika igra 

- Igra trčanja u kojoj je cilj pobijediti drugu ekipu pomoću krede, kvačice i marame 

  

 Povijest je učiteljica života 

- zabavni kviz znanja gdje ćemo provjeri koliko zapravo znate 

 

 Graničar 

- Svima dobro poznata igra. Ekipu čini 8 do 10 igrača. 

 

 Orijentacijski labirint 

- Aktivnost u organizaciji OI“Jarun” i Orijentacijskog kluba “Vihor”. Voditelj radionice je Zdenko 

Horjan – Hoki. 

 IGRE POLETARACA/VUČIĆA 

- iznenađenje 

 


