
NARAVOSLOVNO TEHNIČNE POČITNICE 
Termin: 17-21.8.2020 
Lokacija: ARBORETUM, Volčji potok 3, Radomlje 
Čas: od 7:00 do 16:00 
Zbor: Primerno za: 6—18 let. 
Cena: 150€ ali  33€ na dan  
UGODNOSTI: prijave do konca aprila –10%, člani 2019/20 imajo tudi 5€ popusta /počitnice 

S SEBOJ:  Priporočamo, da so času in vremenskim razmeram primerno obuti in oblečeni. Naj imajo s seboj 1x rezervna kratka majica, kratke hlače in 1x 
trenirka (tanka) in 1x tanek pulover. Trak za ušesa (vreme). Krema in čepica proti soncu, pršilo proti klopom, komarjem oz. insektom. Če mogoče jih 
skrbniki namažite in zaščitite vsako jutro  pred prihodom na počitnice.  
DOPLAČILA (po želji): 5€/dan za toplo kosilo+2x sladoled. Lahko pa imajo hrano s seboj. (Lahko pogrejemo)  
LOKACIJA: Imamo  gozd, travnik, park, potok. V primeru dežja v notranjih in prostorih.  Jedilnica. 
 
CENA VKLJUČUJE: Najem prostorov, strokovno usposobljeni mentorji , zajtrk, popoldanska malica, vmesni prigrizki, vstopnine, material 
(ustvarjalni in delovni), nagrada za udeležence, video projekcija aktivnosti do septembra 2020.  
PLAČILO:  Znesek po izdanem računu s strani računovodstva poravnate na TRR: SI56 6000 0000 0376 237 (Hranilnica LON) -Avans 15€. 
Namen: ime in priimek otroka ter datum počitnic, sklic: nrc. Plačilo izvedite teden dni pred izvedbo oz.do pričetka počitnic.  
Zavarovanje: Udeleženci niso nezgodno zavarovani. Zastopniki udeležencev izpolnite pristopno izjavo 1. dan počitnic.  
 
PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA! 

Program 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 

OSNOVNE  
INFORMACIJE 

Zbor je pri vhodnih vratih v park. Od 7-8:00 . Ob 8:05 se odpravimo v park. Kdor zamudi sam pripelje otroka do lokacije zbora– igrala/Mavrična hišica. V primeru dežja se 
dobimo na upravi parka. Prijavljeni dobite sms-kje in kako.  
Na voljo imamo celoten park, igrala, spremljajo nas ribniki, potoki.  En dan pa bomo preživeli tudi ob reki Bistrici. V primeru slabega vremena imamo na voljo učilnico.  
Prehranjujemo se načeloma v jedilnici parka. Otroci bodo imeli tudi veliko ustvarjalnega časa zase, za prijatelje in za spoznavanje  tehničnih veščin. Naučili jih bomo v 
osnovi rokovanja z nožem, žago, kladivom. Izdelovali bomo, se učili in igrali. Spoznali se bomo z materiali LEGO Education., progami robotike. 

Predviden dnevni 
program počitnic. 
 

SPOZNAJMO ORODJE 
 
Varna uporaba, odnos,  
varnost. 
Učimo se  pravilne drže 
noža. Izdelamo lok, puščico, 
tarčo.  
Spoznamo park in okolje, ki 
nas obdaja. 

GLINA 
 
Bližnji potok nam nudi ogromno 
naravnega materiala, ki ga lahko s 
pridom izkoristimo.  

Izdelamo glineno posodo.  
Naberemo različne zemlje .  
 
Uživamo v potoku.  

ZEMLJA 
Spoznavamo strukturo  zemlje. 
Ogledamo si sajenje rastlin.  

Dobro si ogledamo robotski stroj, ki 
sadi .  
Obiščemo reko Bistrico, se  
osvežimo. Zakurimo in spečemo 
hrenovke.  

ROBOTIKA 
 
Spomin na  »mašino za saje-
nje«.  Na razpolago imamo  
LEGO Educaiton material. 
Izdelamo robote, se z njimi 
aktivno  
igramo. Ugotavljamo in  
prepoznavamo mehanska 
delovanja v naravi.  
Skriti zaklad v naravi. 

SLIKA IZ ZEMLJE 
Zemlja, ki smo jo skozi ves teden 
nabirali, ugotavljali njeno  
sestavo, strukturo bomo upora-
bili v umetniški namen. Izdelali si 
bomo sliko iz zemlje.  
 
Strnimo znanja in izkušnje tedna 
v kratkih video intervjujih. 
Vodni boj. 
 

Zavod 1-2-3 
Center socialnih in izobraževalnih  

aktivnosti 
 

www.zavod123.si 
info@zavod123.si 

070 295 617 

ŠAD MAVRICA 
Športno atletsko društvo  

 

www.sadmavrica.si 
info@sadmavrica.si 

+386 31 314 870 
 


