KAJ JE PEBUS?

Pebus je akcija, pri kateri odrasli
organizirano spremljajo otroke
do ole pe po vnaprej zaèrtanih
poteh in po stalnem urniku.

VARNOST
Pebus je akcija, skozi izvajanje katere se otrok
uèi pravil vedenja v prometu za varen prihod v olo
in domov. Na ta naèin otrok pridobi na samostojnosti
in je èez èas sposoben, da varno potuje v olo pe.

KAKO DELUJE?

DOBRO VZDUJE
Pebus omogoèa, da se otroci na poti v olo med seboj
druijo in poklepetajo s starejimi spremljevalci ter
sklepajo nova prijateljstva.
olski in delovni urniki so velikokrat natrpani in naporni in
usklajevanje le-teh pogosto povzroèa stres pri starih. Pebus
lahko zmanjuje pritisk nanje, saj si stari porazdelijo skrb za
varno spremljanje otroka v olo na trajnosten naèin.

Uèenec se pridrui "Pebusu" na
za to posebej oznaèeni postaji in
pot nadaljuje pe s svojimi soolci
oziroma vrstniki v spremstvu
odraslega.
Pot lahko doloèijo stari. Odrasli
spremljevalci na poti so lahko
tudi varuke, stari stari, stareji
prostovoljci, ...
Postaje »Pebusa« so oznaèene
s posebnimi tablami.
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ZDRAVJE
Priporoèljivo je, da so otroci telesno aktivni vsaj 60 minut
dnevno. Pebus je odlièna prilonost, da se olarji gibajo
na sveem zraku in tako vsaj delno zadostijo priporoèilom.
Zadostna kolièina gibanja lahko pomembno vpliva na
zmanjevanje tveganja za nastanek bolezni
(prekomerna tea, bolezni srca in oilja, ).
OKOLJE
Hoja ne onesnauje okolja za razliko od
avtomobila, ki je zlasti na kratke razdalje
potraten in okolju neprijazen.

Mi gremo radi v olo pe,
pa naj bo sonce ali de!

DOBRO
VZDUJE
Pebus omogoèa
druenje s sovrstniki
ter s starejimi
spremljevalci.

KAKO DELUJE?
Uèenec se pridrui "Pebusu"
na za to posebej oznaèeni
postaji in pot nadaljuje pe s
svojimi soolci oziroma
vrstniki v spremstvu
odraslega.

KAJ JE PEBUS?
Pebus je akcija, pri
kateri odrasli
organizirano
spremljajo otroke
do ole pe.
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VARNOST
Otrok se na ta naèin uèi
pravil vedenja v
prometu za varen
prihod v olo in domov.

ZDRAVJE
Pebus je odlièna
prilonost, da se olarji
gibajo na sveem
zraku in tako poskrbijo
za svoje zdravje.

OLA

OKOLJE
Hoja za razliko
od avtomobila
ne onesnauje
okolja.

