TEHNIŠKI DNEVI
z dodano vrednostjo
V letu 2020 ponujamo izvedbo tehniških dni, kjer je naše glavo orodje
sporazumevanja – kocka.
Pripravili smo raznoliko ponudbo programov:

KOCKA IZZIV
Otroci obožujejo kocke, ob njih se sprostijo ter se odkrito, lažje in bolj ustvarjalno
izražajo. Pri tem se učijo samostojnega pripovedovanja in nastopanja pred
skupino. Poleg pripovedovanja vsebine program obogatimo z skupinskim delom.
Delavnice lahko izvedemo za 15 – 120 učencev.
Trajanje: 4 šolske ure
Primerno za 1. – 6. razred.
Cena= 6,00€ / otroka

ROBO TEHNIŠKI DAN
Izvedemo delavnice s pomočjo LEGO izobraževalnih programov (LEGO® Education):
Simple Machines, WeDo, WeDo 2.0, Spike Prime, MINDSTORMS®., StoryStarter.
Sestavljamo robote, jih programiramo, ustvarjamo stripe, ki jih oblikujemo,…
Zahtevnost programov je prilagojena starosti učencev.
Robo tehniški dan vključuje tudi uporabo računalnikov, tablic in telefonov, kjer
učenci prejmejo navodila za sestavljanje in programiranje. Tehniški dan lahko
izvedemo za dva razreda istočasno.
Vsebine programov udeležence opolnomočijo z osnovami, kot so prenos
fotografije, oblikovanje fotografije, programiranje, preizkušanje, ugotavljanje,
uporabo senzorjev, motorjev,… Ponudbo prilagodimo naročniku.
Več o LEGO® izobraževalnih programih na povezavi: link
Trajanje: 4-5 šolskih ur
Primerno za 1. – 9. razred oziroma srednje šole
Cena= 9,80€ / otroka
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ROBO-IZZIV
Kombinacija robotike in kocka izziva ali kockaste zgodbe. Vključene so IKT naprave.
Trajanje: 4-5 šolskih ur
Primerno za 1. – 9. razred oziroma srednje šole
Cena= 8,60€ / otroka

ROBO-PODJETNIŠKI DAN
Kombinacija robotike ter podjetništva (vodi izkušen podjetnik). Vključene IKT
naprave.
Trajanje: 5 šolskih ur
Primerno za 7. – 9. razred oziroma srednje šole
Cena= 10,00€ / otroka

PODJETNA KOCKA
Učenci raziščejo podjetje ter o tem sestavijo zgodbo. Naloga je dodana vrednost
oziroma oplemenitenje določenega cilja podjetja. Zgodba se oblikuje v strip, plakat,
letak,… s pomočjo IKT naprav.
Trajanje: 5 šolskih ur
Primerno za 7. – 9. razred.
Cena= 8,80€ / otroka

ČRNO-BELA KOCKA
Obogatitev pouka etike, kjer je prednostna tema diskriminacija, pogovor preko
kocke. Razmišljanja, mnenja, poglabljanja v temo ter rešitve, pogovor in ugotovitve.
Trajanje: 2 šolski uri
Primerno za 7. – 9. razred.
Cena= 3,00€ / otroka
Ves material zagotovimo mi, potrebujemo le dostop do elektrike.
Ponudba velja za osnovne in srednje šole. Za prednaročila do konca julija 2020 vam nudimo
popust (-0,5€/otroka)
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