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Spoštovani, 

tudi letos vam ponujamo izvedbo tehniških dni, ob tem je naše glavno orodje sporazumevanja 

kocka. 

Proste kocke 

Otroci kocke obožujejo, ob njih se sprostijo, se odkrito, lažje in bolj ustvarjalno tudi izražajo. S tem se 

učijo samostojnega pripovedovanja in nastopanja pred skupino. Poleg pripovedovanja vsebine 

nekoliko obogatimo tudi s timskim delom. Delavnice lahko izvedemo za 15 do 120 učencev šole. 

Education® programi 

V Zavodu 1-2-3 imamo tudi več kompletov programov LEGO® Education, Simple Machines, WeDo, 

WeDo2.0., Mindstorms, Story Staretr. Brez težav jih lahko izvedemo za dva razreda istočasno. V 

programih se uporablja tudi vsa tehnologija; telefoni, tablice, računalniki. Ves material – kocke in IKT-

naprave prinesemo s seboj. Od naročnika potrebujemo udeležence in dostop do električnega 

omrežja. 

Vsebine programov udeležence opolnomočijo z osnovami, kot so prenos fotografije, oblikovanje 

fotografije, programiranje, preizkušanje, ugotavljanje, uporabljanje senzorjev, motorjev … Ponudba 

je prilagojena naročniku. 

Pošiljamo vam povezave do natančnejšega opisa programov, na katerih dobite več informacij o 

programih: http://zavod123.si/lego-education/.  

V letu 2019/20 Vam lahko ponudimo naslednje vsebine: 

Naslov 
aktivnosti šol.h Razred Cena/otrok Kratko 

KOCKA IZZIV 4 1.–6. 6,00 € 
Proste kocke, izzivi s kockami, skupinsko in 
individualno, sestavljanje po navodilih. Ni IKT-naprav. 

ROBO TEH. D 4-5 
1.–9. oz. 
sr. š. 9,80 € 

Uporabljamo vse programe Education, robotika. 
Vključene IKT-naprave. 

ROBO- IZZV 4-5 
1.–9. oz. 
sr. š. 8,60 € 

Kombinacija 2 uri robotike, 2 uri izzivi ali kockasta 
zgodba. Vključene IKT-naprave. 

ROBO-
PODJETNIŠKI 
DAN 5 

7.–9. oz. 
sr. š. 10,00 € 

Kombinacija 2,5 ure robotike, 2,5 ure podjetništva. 
Uro podjetništva vodi izkušen podjetnik – sodelovanje 
s podjetniško skupino BNI-Slovenija. Vključene IKT-
naprave 

PODJETNA 
KOCKA 5 

7.–9. oz. 
sr. š. 8,80 € 

Izberemo podjetje, ki ga otroci raziskujejo in o tem 
sestavijo zgodbo. Naloga je dodana vrednost oz. 
oplemenitenje določenega cilja podjetja. Zgodba se 
oblikuje v strip, plakat, letak ... s pomočjo IKT-naprav. 

ČRNO-BELA 
KOCKA 2 

7.–9. oz. 
sr. š. 3,00 € 

Gre za obogatitev pouka Etike, prednostna tema – 
diskriminacija, pogovori preko kocke. Razmišljanja, 
mnenja, poglabljanja v temo – rešitve, pogovori in 
ugotovitve. 

Ponudba velja za osnovne in srednje šole.Za prednaročila do konca julija vam nudimo 0,50 evra 

popusta na otroka.  
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