
Program 1. dan 2. dan 3. dan 4. dan 5. dan 

Osnovni program Vsak dan bomo po zajtrku izvajali delavnice robotike z LEGO Education -izobraževalnimi programi (primerne starosti). V času igre in zabave 
se bomo družili na prostem v parku, kjer imamo veliko naravnega okolja in igral. Imamo učilnico kjer se zatečemo pred vročino. En dan pa se 
odpravimo tudi do reke Bistrice, kjer se osvežimo s hojo po vodi .  Vmes med aktivnostmi raziskovanja se bomo tudi kulturno in naravoslovno 
izobraževali. V popoldanskem času bomo z delavnicami robotike nadaljevali.  Uporabljali bomo programe WeDo2.0, Spike, Mindstorms, Sim-
ple machines, StoryStarter. 

Program delavnic 
robotike: 

 

NARAVA.  Kje smo. ? 

Kaj park pomeni za     
obiskovalce.  Spoznamo 
se z robotiko.  Deli kot je 
pametna kocka, motor, 
senzorji. IKT napravami. 

 

TEHNOLOGIJA.  

Katera žival nam prinaša znanje 
s področja tehnologije:  

 

 Delovanje propelerjev 

 Senzorji 

ZNANOST  

Kaj je dognala znanost. Kako lah-
ko raziskujemo mi. Kaj je tisto, kar 
nas najbolj prevzame.  

Motorji/signali 

Izdelamo  interaktivno igro v na-
ravi s kockami in IKT napravami.  

VODA 

Kako vpliva na nas. Kako jo 
lahko preusmerjamo.  Kako 
deluje ? 

 Vetrnica 

 mlin 

LUČ 

Katere živali nam svetijo. Kako 
uporabljajo svoja čutila oz. 
kako je človek uporabil njihove 
prednosti. 

 Mehanika-cilj svetloba.  

ROBO NARAVOSLOVNE POČITNICE 
Termin: 24-28.8. 2020  
Čas: od 7:00 do 16:00 
Zbor: lokacija PARK ARBORETUM, Volčji potok 3, 1235 Radomlje 
Primerno za: 6—18 let. 
Cena: 150€ ali 33€ na dan / prijave do konca aprila –10% 

POUČNO—KREATIVNO—ZABAVNO! 

S SEBOJ:  Za notranje prostore naj imajo udeleženci s seboj copate. Priporočamo, da so času in vremenskim razmeram primerno obuti. Naj imajo s seboj 1x rezervna 
kratka majica, kratke hlače in 1x trenirka (tanka) in 1x tanek pulover. Trak za ušesa (vreme). Krema in čepica proti soncu, pršilo proti klopom, komarjem oz. insektom. 
DOPLAČILA (po želji): 5€/dan za toplo kosilo+2x sladoled. Lahko pa imajo hrano s seboj. (Lahko pogrejemo) 
LOKACIJA: Notranji prostori jedilnica in CŠOD prostori za izvajanje delavnic robotike. Zbor je lahko že ob 7h, pred vhodom (če dež se z jutranjimi slišimo). Ob 8h gremo 
v park na našo zborno lokacijo. Od 8:15-9:45 imamo zajtrk. (Naj ga imajo otroci s seboj) Po zajtrku programi LEGO Edcaution. Kosilo cca ob 12:30-13:30. Od 14:00 nadalju-
jemo s programom Education. Kdor ob 8:05 zamudi odhod na našo zborno lokacijo CŠOD naj pride sam do tja (stavba uprave). 
CENA VKLJUČUJE: Najem prostorov, strokovno usposobljeni mentorji progama LEGO EDUCATION, popoldanska malica, vstopnine, material (ustvarjalni, znanstveni, 
LEGO), nagrada za udeležence, video projekcija aktivnosti do septembra 2020.  
PLAČILO:  Znesek po izdanem računu s strani računovodstva poravnate na TRR: SI56 6000 0000 0519 118 (Hranilnica LON) -Avans 15€. Namen: ime in priimek otroka ter 
datum počitnic, sklic: nrc. Plačilo izvedite teden dni pred izvedbo oz.do pričetka počitnic. Zavarovanje: Udeleženci niso nezgodno zavarovani. Zastopniki udeležencev 
izpolnite pristopno izjavo 1. dan počitnic.  
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