
 

 

 

 

 

 

   Celoletna delavnica 

ROBOTIKA ZA 
OTROKE 

 

 

 

   LEGO robotika  
 

                         Osnove 
             programiranja 

 
 

          Izdelava lastne 
                              hidravlične robotske roke 

ENOSTAVNI ROBOTKI 
Otroci bodo najprej spoznali osnovne 

koncepte robotike in delovanja robotov. Pri 

tem bodo uporabljali enostavne robotke, ki 

jih bodo sami upravljali. Za pridobitev 

osnovnega znanja in popestritev, se bodo 

igrali z didaktičnimi igrami, ki vzpodbujajo 

strateško in programersko razmišljanje.  

 

Otroke čaka: 

 Vodenje robotkov: miško z ukazi vodijo do sira, robotka 

programirajo, da gre med ovirami ali po črti. 

 Samostojno reševanje problemov oz. izzivov. 

 Zanimivo odkrivanje, kaj lahko s takšnimi robotki delamo 

(risanje, premikanje stvari, igranje nogometa…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robotska miška 

Robotek za daljinsko programiranje 

Trenirajo 
prostorsko  
predstavo 
in logično 
razmišljanje 
ter  krepijo 
ustvarjalnost. 

 

http://modra-delavnica.si/


LEGO ROBOTKI 

Otroci bodo spoznali tudi napredne in zahtevnejše koncepte robotike in  svoje 

znanje nadgrajevali z uporabo LEGO kompletov robotike. 

Otroke čaka: 

 Spoznajo mehanizme strojev – zobniki, 

osi, jermeni, motorji, senzorji. 

 Sestavijo lastne robote 

 Programirajo robote. 

 Robote preizkušajo in jih izboljšajo ali 

prilagodijo za določeno nalogo 

 Preizkusijo se v vsaj štirih zahtevnejših 

skupinskih projektih. 
 

 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZDELAVA HIDRAVLIČNE ROBOTSKE ROKE 
Otroci bodo izdelali vsak svojo hidravlično 

robotsko roko, ki jo upravljajo s sistemom brizg 

in cevk (princip hidravlike). 

Skozi izdelavo in sestavljanje spoznajo 

posamezne dele stroja in kako so med 

seboj povezani, da na koncu kot celota 

pravilno delujejo. 

 
 

  

Termin: torek, 17. – 18. ure  

Starost: 6 – 10 let 
Cena: mesečni pavšal 26 EUR (vključen DDV) 

 

PRIJAVA in INFORMACIJE: 
 modra.delavnica@gmail.com  

           040 172 060 ali 040 395 951 
 

 Najdete nas tudi na spletni strani in Facebooku: 
 http://modra-delavnica.si/ modra_delavnica 

Delavnica se izvaja v Modri delavnici: 
 Turnerjeva 107, 2313 Fram 
 (rumena stavba zraven gasilskega doma)                

Zahtevnejši skupinski 
projekt - robot za risanje 

matematičnih vzorcev 

Lego WeDo set robotike s programom za 
programiranje z bloki 

Razvijajo tehniško 
razmišljanje, 
načrtovanje 
in veščine 
programiranja, 
ki so dandanes 
pomembne 
spretnosti. 

 

 Od 
 ideje 
 do 
 izdelka! 
 

mailto:modra.delavnica@gmail.com
http://delavnica.simetris.si/2019/01/28/celolet_robotika/
https://www.facebook.com/modradelavnica/

