
 

ZAVOD 1-2-3, Center socialnih in rekreativnih aktivnosti 
Tel.: +386 70 295 617 / info@zavod123,si/ http://zavod123.si/ 

Zavod 1-2-3, organizira zanimive in aktivne robo počitnice. Naše počitnice temeljijo na igri s kockami, ustvarjanju s kock, medsebojni kreativnosti in 

razmišljanju. Uporabljamo LEGO® Education program, ki je snovan tako, da otroke popelje v svet razmišljanja in iskanja rešitev.  

Kocke pri nas niso samo igrača, so ustvarjalna, zabavna in predvsem poučna nota preživljanja prostega časa. Želimo si, da se naši varovanci z nami 

počutijo lepo, razigrano in tudi ustvarjalno. Veliko prostega časa namenimo tudi gibanju na prostem, kajti polne glave idej potrebujejo tudi dejanske 

prevetritve. Večkrat si privoščimo osvežitve tudi v bližnjem bazenu (Domžale) ali pa s potovanjem na skirojih. Imamo veliko količino kock tudi za 

sestavljanje po navodilih ali brez. Na voljo za ROBO POČITNICE,  so programi MALE ROBOTIKE (Simple Machines), PRVE ROBOTIKE (WeDo1.0., 20.,) in 

ROBOTIKE (Mindstorms), tudi program Stroy Stareter za oblikovanje zgodb oz. kreiranje stripov, če je kod bolj vizualni tip in rad ustvarja z računalnikom. 

Cena:105€, 
na dan 30-
33€  

TERMINI 4dni-Domžale: 13.-17.8.2018/15.8.je praznik-prost 
dan 

TERMIN 5 dni-Ljubljana: 9-13.7.2018 
 

AKTIVNE ROBO POČITNICE: od 7:00-16:00 , zbor vsak dan na lokaciji Obrtno-
podjetniške zbornice Domžale, Šaranovičeva cesta 21c, Domžale oz. Ljubljana: 
Četrtna skupnost Bežigrad, Vojkova cesta 1, Ljubljana- sejna soba 

dan 1 dan 2. dan 3. dan 4. dan 
4. dan (Domžale) 5.dan 
(Ljubljana) 

Kratka 
vsebina 

Medsebojno spoznavanje, seznanjanje z 
robotiko – vsi programi. Usmeritev v 
program LEGO®WeDo1.0. 

-Bazen oz. igrišče 

Usmerjeni bomo v živalski svet in uporabo 

senzorjev.  

Sestavljamo vrtavko in se 
pogovorimo glede njenega 
vrtenja, osi. Naredimo 
tekmovanje z vrtavkami. 
Igrišče in vožnja s skiroji. 
Sestavimo figuro in jo 
programiramo in predstavimo 
prijateljem. 

Šport-gibanje bo 
naša glavna tema. 
Robo nogomet bo 
res zabaven. 
Nadgrajevanje 
vsebine preko kock 
in nadgradnja 
programiranja. 
Igrala in vodna 
zabava.  

Senzorji bodo naše glavno vodilo. Kaj vse 
lahko sestavimo z vključitvijo senzorja 
gibanja, svetlobe, nagiba.. Iskali bomo skriti 
zaklad in se posladkali. Bazen (Domžale) in 

športne oz. vodne igre.  

Združujemo projekte in 
skušamo narediti povezano 
osnovo naših robotskih sestav. 
Za tematiko oz. osnovo kaj in 
kako se bodo odločili 
udeleženci. Zabava na 
prostem. Torta.  

OPOMBA: 
V primeru vročih dni bomo vsaj 1-2x šli na bazen Domžale. Vmes se bomo hladili z mokrimi boji in hladnimi napitki. Najmanj 7 prijav za izvedbo. Kosilo pripeljejo z vrtca oz. 
naročimo v restavraciji. 

Lokacija 
odhoda: Starši udeležencev dobijo sms oz. se vse dogovorimo 1. dan počitnic.  

 

 


