
OD KMETIJE DO KMETIJE 
Termin: 3-7.8. 2020 
Lokacija: Pot za Bistrico 65, 1230 Domžale/Motnik Kamnik 
Čas: od 7:00 do 16:00 
Zbor: Primerno za: 6/7 (znati kolesariti) —15 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. Nahrbtnik kjer je vedno notri voda, krema proti soncu, čepica.  4 . Dan s seboj kolo. 
Vsak dan pa naj imajo otroci s seboj skiro. Lahko ga puščajo vsak dan na lokaciji zbora. 
DOPLAČILA (po želji): 5€/dan za toplo kosilo+2x sladoled. Lahko pa imajo hrano s seboj. (Lahko pogrejemo).  
LOKACIJA: Imamo zunanjo kuhinjo, gozd, travnik, nadstrešek. V primeru dežja v smo notranjih prostorih. Potovali bomo s skiroji in 4. da n s kolesom. 
Čelada/ključavnica. Zadnji dan pričakujte, da otroke na kmetijo odpeljemo s kombiji. Za pot nazaj poskrbite starši. Časovni okvir bomo zadnji dan podaljšali, 
predvsem zaradi gneč na cestah (petek). Pridete po otroke vsaj do 17:30./18:00. 
CENA VKLJUČUJE: Najem prostorov, strokovno usposobljeni mentorji , zajtrk, popoldanska malica, vmesni prigrizki, vstopnine, material (ustvarjalni in razisko-
valni),  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 bodo minimalno 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 

Kmetije so lahko zelo zanimive. Na območju Domžal limamo veliko kmetij v neposredni bližini naše zborne lokacije. Nekatere bomo obiskali peš, druge s skiroji, tretje pa tudi s 
kolesi. Zadnji  dan pa bomo preživeli tudi cel dan na kmetij v Motniku. Na kmetijah bodo otroci prepoznavali delo kmetov, njihove delovno mehanizacijo, hrano, ki jo kmetje 
pridelajo in predelujejo.  Otroci bodo določena dela in naloge izvajali direktno na kmetiji, nekatera pa tudi na lokaciji, kjer bomo nastanjeni. V kolikor se bomo lahko dogovorili 
bomo v petek-zadnji cel dan preživeli na kmetiji v Motniku,. Starši ta dan lahko otroke  pridete iskat od 16 do 17:30 ure. Direktno na kmetijo v Motnik (35min vožnje iz Domžal). 
Po dogovoru lahko otroka pripeljemo v Domžale z osebnim avtomobilom v poznih večernih urah. Zadnji dan  se s starši tudi nekoliko družimo. Družina na kmetiji. 

Predviden dnevni 
program počitnic. 
 

SPOZNAVAMO KMETIJO 
 
Obiščemo primestno kmetijo, kjer 
imajo živali. Pridelujejo mleko.   
Spoznamo kako se izdela jogurt in 
podobni mlečni izdelki. 
Kupimo domače mleko.   
Igra z senom. Sušenje trave. 
Skrb za živali. (Kokoši, pes, maček). 
Če vroče, gremo  popoldan na 
bazen. 

SPOZNAVAMO  
MEHANIZAICJO 
 
Obiščemo kmetijo pri »Zajčku«. 
Spoznamo mehanizacijo, ki je 
potrebna za sajenje in obiranje 
rastlin.   
Spoznamo konje. Jahamo 
 
Skrb za živali.  
 
Gremo  na bazen. 

SPOZNAVAMO RASTILINE  
 
Korenje, koleraba, ...okusno in 
zdravo. Na kmetiji pomagamo 
nabrati okusno zelenjavo, da  
nahranimo živali kot so pujsi,  
kokoši, krave. Skuhamo-spečemo 
okusno kmečko kosilo. 
Skrb za živali.. Igra z vodo. 

MESO 
Kje ga dobimo. Od kod pride. 
Kako ga pripravimo.  
Obisk kmetije s kolesi in pogovor 
o živalih. Kaj živali jedo. Kaj  
pojemo ljudje.  
Ogledamo si kje se suši meso, 
kako ga shranjujemo in kaj je 
pomembno pri hranjenju mesa.  
Kolesarimo. Pump steza, park, 
zabava. Skrb za živali.  

PREŽIVIM CEL DAN NA KMETIJI 
Kokoši pripeljemo na kmetijo. 
Pripravimo jim primeren prostor 
za bivanje. Kosimo, grabimo,  
pospravljamo, hranimo, urejamo. 
  
Delamo, jemo in se zabavamo. 
Dan na kmetiji bo  
»čisto domač«. 
Otroke  pridete  iskat na kmetijo. 
Od 15-18:00 družinsko druženje. 

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 
 


