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DELAVNICO

IZBEREM



A1. KOPALNE BOMBICE
Izdelaj dišečo kopalno bombico,

doma pa uživaj v vroči peneči kopeli.

Kopalno bombico odnesete s seboj!

A2.  BARVNO 
MEŠANJE TEKOČIN

Ali lahko z mešanjem vijolične in prozorne
tekočine dobiš rdečo barvo?
Kaj pa zeleno? Preizkusimo!

A3. VULKANI
Ustvarjaj različne vulkane, 
le kateri bo najbolj bruhal?

Pazi, da te lava ne prekrije!

primerno za 6 let +
primerno za 9 let +

primerno za 6 let +



primerno za 9 let +

A5. POSTANI ARHEOLOG

Koplji, brskaj in raziskuj po mivki ... morda najdeš 
rimske kovance, starogrške posode ali

že davno izumrle živali.

primerno za 7 let +

A4. DOMAČI PLASTELIN
Zmešaj, pobarvaj in pregneti sestavine,

da narediš svoj plastelin.
Veselo ustvarjanje!

Izdelek odnesete s seboj!

primerno za 7 let +

A6. TEKMOVANJE BARČIC
Izdelaj barčico iz različnih kosov embalaže

in zapluj čez širno namizno morje.

Barčico odnesete s seboj!

primerno za 7 let +

NOVO!

NOVO!

NOVO!



B1. ZABAVNA ELEKTRIKA

Poskusite s prijatelji narediti elektriko
iz limon ali krompirja.
Ali bo lučka zasvetila?

B2. ZRAČNE RAKETE

Izdelaj svojo raketo, namesti pogon
in jo preizskusi.

Katera raketa bo poletela najvišje?

B3. DINOMANIJA

Odkrivamo skrivnosti dinozavrov z
izdelovanjem fosilov. 

Izdelek odnesete s seboj!

primerno za 9 let +
primerno za 6 let +

primerno za 6 let +

  



B6. ZABAVNO MERJENJE
Ali misliš, da lahko zlezeš v škatlo velikosti 1m3?

Znaš povedati, koliko je predmet velik
brez uporabe metra?

Pridi, poskusi, tekmuj in se zabavaj!

B4. ILUZORČEK
Izdelaj zmajčka iz papirja.

Ali te ves čas opazuje?

Zmajčka odnesete s seboj!

primerno za 8 let + primerno za 9 let +

B5. NENAVADNA LETALA
Izdelaj in preizkusi letala z 

različnimi krili v obliki zanke: 
kvadratnimi, okroglimi, trikotnimi...

Letala odnesete s seboj.

primerno za 6 let +

NOVO!

NOVO
!



B7. NAJ SE VRTI
Pobarvaj vrtavko zeleno, rumeno, rdeče,

modro... in jo zavrti.
Kam so šle vse barve?

Vrtavko odnesete s seboj!

primerno za 6 let +

  

LEGO ROBOTI

Želiš čisto posebno praznovanje?
S prijatelji lahko sestavljaš in programiraš

robote iz LEGO kock!

     primerno za 8 let +
            omejitev: največ 10 otrok

cena: 140€

NOVO!NOVO!


