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

Osnovni program Vsak dan bomo po zajtrku izvajali delavnice robotike z LEGO izobraževalnimi programi (primerne starosti). V času igre in zabave se bomo 
družili na prostem v gibanju, kuhi, naravi in tudi na bazenu, v knjižnici, gozdu. Potovali bomo tudi s skiroji. Kulturno in naravoslovno se bomo 
izobraževali. V popoldanskem času bomo z delavnicami robotike nadaljevali.  

Program delavnic 
robotike: 

 

Spoznavanje vesolja. 
Iskanje rešitev, iskanje 
drugačnih poti k reše-
vanju »vesoljskih« pro-
blemov.  

Stavbe. Velike, majhne, funk-
cionalne, zabavne, inovativ-
ne, pisane, funkcional-
ne...Kako naše ideje nimajo 
meja. Vključimo mehanizme. 

Rastline. Kako bi zanje najlažje 
pripravili dobre rešitve. Poda-
jamo ideje in gradimo stroje, ki 
nam pomagajo pri gojenju, 
ohranjanju rastlin in narave.  

Voda. Poskusi. Ladje, 
plovba, razumevanje. 
Zakaj-kako-kej-kdaj? 
Preizkus na bazenu v vo-
di.  

Naj sveti....Le kaj, luč, sveč-
ka, semafor...Možnosti je 
veliko. Posvetimo si pravo. 
Senzorji, zvoki so v ospredju.  

Dodaten aktivni 

program 

Šport: žoga, igrala, 

igrišče, loparji. 

Kultura:  glasbila, žur, nastop, 

igranje glasbil, izdelovanje 

glasbil. 

Narava: Igra v gozdu, hišica iz 

vej. 

Bazen/Voda: igre z  vodo 

oz. v vodi. Če dež, ples v 

dežju:). 

Znanost: projekcija  doku-

mentarca na platnu. Roboti 

osvajajo svet. 

ROBO POČITNICE 
Termin: 29.6-3.7. // 13.-17.7. // 27.-31.7. // 10-14.8. 2020  
Čas: od 7:00 do 16:00 
Zbor: lokacija predvideno Zavod 1-2-3 (Pot za Bistrico 56, 1230 Domžale) 
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. 
DOPLAČILA (po želji): 5€/dan za toplo kosilo+2x sladoled. Lahko pa imajo hrano s seboj. (Lahko pogrejemo) 
LOKACIJA: Notranji prostori Zavoda 1-2-3: popolnoma nov prostor opremljen z toaleto, garderobo, s sprejemom do 15 otrok. Zunaj imamo igrala, poleg sta dva manj-
ša gozdička, kjer bomo raziskovali in ustvarjali. V pesjaku prijazna psička Tinca, ki obožuje sprehode in igro. Večji igralni in športni park, bazen, gostišče in knjižnica je 15 
min hoje od naše lokacije. Običajno smo hitrejši, če ima ekipa s seboj skiroje". Le nekaj korakov stran pa imamo travnik, kjer se bomo tekli in raziskovali. Imamo tudi 
velik zunanji nadstrešek z kuhinjo. Prostor je klimatiziran. 
CENA VKLJUČUJE: Najem prostorov, strokovno usposobljeni mentorji progama LEGO EDUCATION, zajtrk, popoldanska malica, vmesna pijača, prevozi, vstopnine, ma-
terial (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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