
RAZISKOVALNE POČITNICE 
Termin: 27-31.7.2020 
Lokacija: Pot za Bistrico 65, 1230 Domžale 
Čas: od 7:00 do 16:00 
Zbor: Primerno za: 6—15 let. 
Cena: 140€ 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. Steklenica vode.  
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.  
 
CENA VKLJUČUJE: Najem prostorov, strokovno usposobljeni mentorji , zajtrk, popoldanska malica, vmesni prigrizki, vstopnine, material (ustvarjalni in raziskovalni),  
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 

Po zajtrku bomo raziskovali. Naravo. Živali. Okolje. Materiale. Otroci bodo imeli tudi veliko ustvarjalno– raziskovalnega časa zase, za prijatelje in za spoznavanje  narave in 
okolja.  Opazovanje včasih tirja daljši časovni okvir, ki pa na venomer pripelje do zanimivih spoznanj. 
Udeležence bomo spoznali s tehnikami raziskovanja. Opazovanje, beleženje, zaznavanje, predvidevanje. Obiskali bomo laboratorij. Uporabljali lupe, kompase in izvirne  
Pripomočke opazovanja. 

Predviden dnevni 
program počitnic. 
 

RAZISKOVANJE-OPAZOVANJE 
 
Le kaj počne mala žuželka skozi 
ves dan. Ali znaš pregledati urno 
aktivnost ene žuželke. 
Pripomočki; lupa, pisalo, list.  
Kaj smo opazili. Kako se to  
opazovanje refleksija v življenje 
ljudi.  Izdelaj daljnogled. 
Zabava z vodo. 

PRIMERJANJE-
UGOTAVLJANJE 

Imamo dve vrsti lesa; trd in 
mehak les.  
Kaj lahko naredimo iz trdega in 
kaj z mehkega? Slika, 
past...nekaj bo nastalo. 

Žaganje, zabijanje, lepljenje. 
Naše ugotovitve.  
Obisk bazena. 

HLADNO-MRZLO/ LAHKO-TEŽKO/ 
GOSTO-REDKO 

Zakaj potrebujemo tople stvari,  
zakaj mrzle. Sestavine pa so lahko 
poučna šola za življenje. 
 
Izdelujemo sladke  lizike in mrzle 
sladolede.   
Zabava v eksperimentiranju.  

BAKTERIJE– VIRUSI 
 
Ta mala bitjeca na spremljajo 
povsod. Poglejmo jih pod  
mikroskopom. Obisk  
laboratorija. 
 
Opazovanje naraščanja  
kvašenega testa. (kvasovke). 
 
Pečemo pletenke.  

PASTI-SLEDI 
 
Narava prinaša ogromno  
skrivnosti. Kako prepoznati  
sledi.  
 
Kakšne sledi puščamo ljudje.  
Izdelamo odtis.  
(Negativ-pozitiv)  
Iščemo skriti zaklad. 
Obisk bazena, če bo čas. 

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 
 


