
KOCKA AKTIVNO VARSTVO 

TERMIN: 25.2.-1.3.2019/ 5 DNI 

ČAS 
IZVAJANJA: 7:00-16:00 Možno tudi samo do 13:00 ali le določen dan 

ZBOR: Mercator center Domžale- VHOD ZADAJ (bar PIRAT) 

POGOJ 
IZVEDBE: Vsaj 6 prijavljenih za celoten dan ali vsaj 8 za do 13:00 

UGODNOSTI: 2 otrok v družini -3€,  (lahko se v času od 8:30-10:00 vključite v tečaj drsanja (doplačilo 30€-5x) 

CENA/ 5 dni: 110€ 1 dan: 28€ DOPLAČILA cca 5€/dan kosilo samo do 13:00/ 18€/dan 

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

PO ZAJTRKU 

Kocka izziv- TEAM 
BUILDIG/spoznavanje, druženje, 
skupinsko povezovanje;  

Kock izziv- projektno 
delo/kako dobri smo v 
sodelovanju Kocka izziv-matematika 

Kocka izziv-
build*n*brake/ 
sestavi in podri-
hitrostno sestavljanje 
kock 

Kocka izziv- TEAM BUILDIG/ naša 
združena moč. Znamo, zmoremo, bomo! 

10-12:00 

modelarska delavnice-izdelajmo svoje 
letalo (les, papir, kocke). Spuščanje letal 
na igrišču, igra na snegu, zabava na 
ledišču- drsanje kdor želi (lahko imate s 
seboj drsalke ali pa si jih sposodite na 
ledišču (3€). 

Bowling dvorana in zimske 
radosti 

obisk gledališča, igra v 
LEGO igralnici. 

Obisk kmetje, 
jahanje. 

Obisk mehanične delavnice VEIT TIM 
DOMŽALE 

12:00-13:00 KOSILO-PROSTA IGRA na prostem  

13-14:30 

Igra s kockami. Gradimo svojo zgodbo, 
jo prenesemo v računalnik, oblikujemo 
in programiramo. Pišemo svoj strip. 
Kdor želi lahko tudi robotika Vsi 
programi) 

Nadaljevanje igre s 
kockami. Računalniško 
oblikujemo svoj svoj strip, 
tudi že fizična obdelava 
svojega stripa oz. plakata.  
Kdor želi lahko tudi robotika 
Vsi programi) 

Zaključevanje projekta 
kratek strip. Javna 
predstavitev (medijska 
objava:)) in razstava v 
prostoru Tehnološki 
center (razstava poteka 
do 1.3.2019). 

Ustvarjalnice z 

LEGO® in drugim 

materialom. Kdor želi 
lahko tudi robotika 
Vsi programi) 

Ustvarjalnice z LEGO® in drugim 

materialom. Kdor želi lahko tudi robotika 
Vsi programi), skriti zaklad. 

14:30-15.00 IGRE NA PROSTEM- imamo igrišča v neposredni bližini  

15-16:00 Prosta igra v tehnološkem parku, Na voljo vse proste kocke, kocke po navodilih in programi StoryStarter/ odhodi domov 

OPOMBA: 
Kosilo naročimo ali gremo v najbližje gostišče, denar za kosilo naj imajo otroci s seboj (5€). S seboj imate rezervna oblačila. Topla obutev, drsalke 1 dan in 
čelada (lahko brezplačno posodimo), nujno kombinezon, kapa, rokavice in pijača-vsak dan. Za zajtrke in malico poskrbi ZAVOD 1-2-3 

Lokacija 
odhoda: Tehnološki center Domžale- Mercator center 

 

 


