
ROBO-MOJSTRI 
Termin: 20.-24.7.2020—naknadno oblikovan program /združene skupi-
ne do 10 otrok. (Zamenjava za plavalne, mojstre 2 in Robo počitnice) 
Lokacija: DOMŽALE , Pot za Bistrico 65, 1230 Domžale 
Čas: od 7:00 do 16:00 
Zbor: Primerno za: 6—18 let. 
Cena: 140€ ali  33€ na dan  
UGODNOSTI: člani in 2. otrok imajo v 2019/20 -5€ popusta /počitnice 

S SEBOJ:  Priporočamo, da so času in vremenskim razmeram primerno obuti in oblečeni. 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. Če mogoče jih 
skrbniki namažite in zaščitite vsako jutro  pred prihodom na počitnice. Priporočamo, da imajo že zjutraj oblečeno delovno obleko (nekaj kar ni ško-
da, kar lahko umažejo oz. strgajo, da gredo spročeno v gozdiček uživat v delu in raziskovalnem ustvarjanju. Kapa s šiltom in plastenka  ali steklenica 
vode obvezna.  
DOPLAČILA (po želji): 5€/dan za toplo kosilo+2x sladoled. Lahko pa imajo hrano s seboj. (Lahko pogrejemo)  
LOKACIJA: Imamo zunanjo kuhinjo, gozd, travnik, nadstrešek. V primeru dežja v notranjih in klimatiziranih prostorih.  
CENA VKLJUČUJE: Najem prostorov, strokovno usposobljeni mentorji , zajtrk, popoldanska malica, vmesni prigrizki, vstopnine, material (ustvarjalni in 
zaščitni oz. delovni), nagrada za udeležence, video projekcija aktivnosti do septembra 2020.  
PLAČILO:  Znesek po izdanem računu s strani računovodstva poravnate na TRR: SI56 6000 0000 0376 237 (Hranilnica LON) -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.  
 
PRIVOŠČITE SI DAN BREZ TELEVIZIJE IN RAČUNALNIKA! 

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

OSNOVNE  
INFORMACIJE 

Vsako jutro se zberemo na lokaciji društva. Oz. Zavoda.  V neposredni bližini imamo gozd.  Velik nadstrešek, igrala. Po zajtrku izvajamo tematske aktivnosti v zvezi z robo-
tiko-LEGO Education programi. Otroci bodo poleg igre z Legicami imeli tudi veliko ustvarjalnega časa zase, za prijatelje in tudi za spoznavanje  veščin mojstrstva.  Naučili 
jih bomo v osnovi pravilne drže orodij kot je  nož, kladivo, žaga. Pred kratkim smo imeli Mojstrske počitnice 1, na katerih so otroci izdelali adrenalinsko pot v gozdu. Naša 
ekipa a bo to pot še obogatila z svoji mojstrskimi idejami. 

Predviden dnevni 
program počitnic. 
 

VETRNICA 
Preučujemo vetrni pogon 
in površine. Kako doseže-
mo, da se neka stvar vrti.  
 
Izdelujemo vrtavke in ve-
ternice s programa LEGO 
Education. 
 Najprej z legicami, potem z 
drugimi ustvarjalnimi ma-
teriali. 
Naredimo si sadno kupo. 

GUGALNICA 
 
Preučevanje ravnotežja, preučeva-
nje teže.  

Sestavimo z LEGO KOCK, preizku-
simo. 

Izdelamo gugalnico, uporabljamo 
orodja kot je žagica, kladivo. 

Igra z vodnimi pištolicami. 

KATAPULT 
Dopoldan si obarvamo aktivno. Ka-
tapultiramo razne predmete, preiz-
kušamo in se veselimo. LEGO kocke 
nam pomagajo razumeti potiskanje, 
trenje in nagnjeno ploskev. Izdelamo 
katapult z drugih materialov. Morda 
nastane več majhnih morda gigant-
ski katapult. Pustimo se presenetiti. 

 

MERIMO 
Kocka izziv. Najdaljša kača, 
najvišji stolp, najmočnejši ste-
ber...Preizkušamo. Odčitava-
mo, merimo, preučujemo. 
 
Uporabljamo metre v naravi in 
izdelavi adrenalinske poti. 
Odžagamo, premerimo. 
Škropljenje  s cevko. 

VODA 
 
Kaj pluje, kaj potone. Delamo 
poizkuse, sestavimo kocka spla-
ve,  preučujemo površine,. 
Igra z vodnimi balončki, skriti 
zaklad. 

Zavod 1-2-3 
Center socialnih in izobraževalnih  

aktivnosti 
 

www.zavod123.si 
info@zavod123.si 

070 295 617 

ŠAD MAVRICA 
Športno atletsko društvo  

 

www.sadmavrica.si 
info@sadmavrica.si 

+386 31 314 870 
 


