
 

 

Pripravili smo nabor aktualnih delavnic za šole in vrtce s področja 

naravoslovja, tehnike in vzgojno-izobraževalnih vsebin. Že zgodnje 

otroštvo je primeren čas za naravoslovno raziskovanje in vpeljevanje 

v svet tehnike. Vzgojitelje in učitelje želimo vzpodbuditi k izvajanju 

aktivnosti za otroke, ki temeljijo na učenju skozi lastno delo. 
 

Zraven tega ponujamo predavanja in delavnice za starše, učitelje in vzgojitelje iz aktualnih vzgojnih 

tem, kot so zasvojenost z elektronskimi napravami, vzgoja in komunikacija v najstniškem obdobju, 

in druge. 

 

Program prihajajočih dejavnosti: 

o Gozdna pedagogika  – 9. oktober 2018 (9-15h) / delavnica, cena 30 eur 

Delavnica je namenjena vzgojiteljem v vrtcu, učiteljem v šolah, staršem, ki želijo usmerjati otroke 

v spoznavanje in doživljanje gozda oz. narave kot celote. V 

delavnico je vključena predstavitev in izvedba nekaj praktičnih 

metod na terenu (v okoliškem gozdu) 
 

Anton Lesnik, univ. dipl. gozdar, skavt, več kot 30 let izkušenj 

dela v gozdu, več kot 15 let se ukvarja z delavnicami 

doživljanja narave in gozdne pedagogike. 

 
o Naravoslovje za vrtce in 1. triado – 7. november 2018 (15-17h) / delavnica, cena 30 eur 

Delavnica nazorno prikaže kako s preprostimi sredstvi, ki jih najdemo doma ali poceni kupimo v 

skoraj vsaki trgovini naredimo zabavne in učinkovite poskuse, ki prebujajo radovednost pri 

otrocih in razvijajo naravoslovno razmišljanje. 
 

 Gibanje (kotaljenje kroglic, drsenje po klancu 

in trenje)  

 Zvok (učinki zvoka, spreminjanje frekvence 

zvoka) 

 Kemijske reakcije (slonova zobna pasta) 

 Pnevmatika in hidravlika (delovanje dvigalke, 

stikalnice, robotske roke) 

 Termodinamika – delovanje toplozračnega 

balona 

 Elektrika (preprosta vezja, delovanje 

preprostega elektromotorja) 

 Magnetizem (počasno padanje) 

 Zračni tlak in iztekanje vode iz različnih 

posod 

 Izstrelitev rakete 

 Nihanje in vibracije (avtomatski risalnik)  

 

 

 



o Uspešna komunikacija z najstniki (Lea in Albert Mrgole) – 24. november 2018 (9-16h) 

/ delavnica, cena 100 eur 

Delavnica je namenjena vsem staršem in učiteljem, ki si želijo pridobiti novih veščin komunikacije, 

postavljanja meja in vzdrževanja stika z otrokom. 

 

o Zasvojenost z elektronskimi napravami (Miha Kramli) – 16. oktober 2018 (18h) / 

predavanje, cena 10 eur, kinodvorana v gradu Rače 

»Zasvojenost z novimi tehnologijami pride v hišo čisto potiho. Ko je opazna, pa je že zelo hudo.« 

(Miha Kramli) Predavanje bo odgovarjalo na vprašanja, kaj narediti, da ne bi postalo hudo, kako 

vemo, da je hudo in kako se izvleči iz tega. 

 

o Starši – roparji izkušenj otrok (Aleš Čerin) – 14. november 2018 (18h) / predavanje, prost 

vstop – prostovoljni prispevki 

 

o Kako poučujejo otroke z avtizmom v Veliki Britaniji (Nastja Oder) – 20. december 2018 

(18h) / predavanje, prost vstop – prostovoljni prispevki 

 

 

Ponudba tehničnih in naravoslovnih dni za šole: 

Možnost dogovora za izvedbo po želji! 

Trajanje tehničnega dneva: 4 ali 6 šolskih ur. 

Okvirne tematike: 

→ Sprehod skozi robotiko 

→ Ali je kaj trden most? (statika) 

→ Čudoviti svet energije 

→ Elektrika 

→ Od ideje do izdelka 

 

 

 

Prijave in informacije 

Zavod Simetris Morje – Modra delavnica 

Fram, Turnerjeva 107 – rumena stavba zraven gasilskega doma 

Mail: info@simetris.si 

Tel.: 082 006 836, 040 395 951 

Spletna stran: http://delavnica.simetris.si/ 


