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Foto orientacija
Na lep sončen dan te vabimo, da se
podaš na avanturo skozi staro mestno
jedro Kranja, ki se bohoti na skalnem
pomolu nad sotočjem Save in Kokre.
Na avanturi te bodo spremljale
zanimive slike in zviti namigi.

Lavor izzivov
Ti med zaprtjem primanjkuje druženja in dnevnih dogodivščin? Glede
druženja težko pomagamo, ti pa
lahko pričaramo vsak dan kopico
novih izzivov, ki jih boš našel/a v
lavorju.

27. december

Just dance turnir
17.00 - 18.30

Za večerno sprostitev se lahko
pomeriš v Just dance turnirju.
Ogrej boke, podmaži pete in z
nami zapleši v norih ritmih
večnih hitov ter se pomeri z
drugimi GG-ji! Ne zamudi
norega večera, na koncu
dneva bo plesala vsa družina.
Ne verjameš? Pridi in zapleši
z nami!¸

28. december

Za spretne roke
11.00 - 12.30

Pogrešaš ustvarjalnost in ročne
spretnosti? Nič več! Saj boš vse lahko
nadoknadil/a na dopoldanski
delavnici "za spretne roke." Pridi in
razgibaj svoje prste pri ustvarjanju.

Activity

16.00 - 18.00

Pantomima, risanje ali govorjenje, kaj
ti najbolj leži? šššš, to skrivnost zadrži
zase in pridi na popoldanski activity
pokazat svoje spretnosti.

29. december

Taborniški masterchef
16.00 - 18.00

Iz kuhinje se že sliši žvenket loncev,
kuhalnic in pokrovk. V torek bo v
domači kuhinji spet direndaj. Misliš, da
si spreten za kuhinjskim pultom? Mi ti
ne verjamemo, lahko pa nam to pokažeš
in skuhaš svojo zmagovalno jed.

Igrice

19.00 - 20.30
Pridi, kosilo?... Vsi poznamo ta ne
prijeten klic, ko nas nekdo zmoti med
igranjem. Mi pa ti obljubljamo večer
igranja brez prekinitev. Priklopi se in
se zabavaj z nami v raznih spletnih
igrah za več igralcev.

30. december

Večerni šov
17.00 - 19.00

Hrup aplavza, soj žarometov, smeh in
polna zoom dvorana so stvari, ki
nam poženejo mravljince po telesu.
Zaključek novoletnih vragolij bo
odpeljal večerni šov, kjer zgoraj
naštetih stvari definitivno ne bo
manjkalo. Hočeš biti zvezda večera?
Potem je to enkratna priložnost zate.
Pripravi si pokovko, nalij sok in
priklopi na zoom. Vse je že pripravljeno, manjkaš le še ti!

