
Izdelava lastnih lesenih izdelkov 
Otroci bodo tekom delavnice razvijali ideje za lastne izdelke, ki jih bodo tudi 

izdelovali. V času trajanja bo nastalo več različnih izdelkov, ki jih bodo otroci 

lahko odnesli s seboj. 

Izdelke bodo lahko nadgradili s 

pogonskimi elementi (motor, 

elastika,...), električnim vezjem in 

jih kombinirali z drugimi materiali 

(pleksi steklom, kovino,...). Izdelali 

bodo lahko avto na električni 

pogon, svetilko, trezor, itd. 

Termin: 1x tedensko, 90 min (prvo srečanje bo 28.3.) 

Starost: od 10 let naprej 
Cena: mesečni pavšal 30 EUR (vključen DDV + ves material) 

PRIJAVA in INFORMACIJE: 
 

 modra.delavnica@gmail.com  

 

           040 172 060  ali  040 395 951 
 

 

 http://modra-delavnica.si/ 
 
  modra_delavnica  
 

 

Turnerjeva 107, 2313 Fram 
(rumena stavba zraven gasilskega doma)                

 

 

 

 

 

   C e l o l e t  n a    d  e l a v n i c a 

LESARSKA 

USTVARJALNICA   

 

 

   

    
                          

 

 

 
 

 

Od 
ideje 

do 
izdelka! 

 

Spoznavanje dela z lesom 

Delo z laserskim 
gravirnim strojem 

Izdelava lastnih 
lesenih izdelkov 

Delavnica se izvaja v Modri delavnici: 

Elastomobil je zanimiv izdelek, saj je 
potrebno ugotoviti še delovanje pogona 
na elastiko. Izdelava lesenih modelov in maket 

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


Delo z lesom in ustreznim orodjem  
Otroci bodo najprej spoznali osnovne 
postopke varnega dela izdelave lesenih 
izdelkov in obdelave lesa. Pri tem bodo 
uporabljali osnovna orodja, ki se uporabljajo 
pri delu v  lesarskih delavnicah, kot so ročne 
žage, pile, rašple, itd. V tem delu delavnice 
bodo že izdelali prve preproste izdelke.       

Otroke čaka: 

 Med delom bodo spoznavali 

zakonitosti varnega dela. 

 Z ročno in vibracijsko žago bodo izrezovali oblike iz lesa. 

 Z vrtalnim in brusilnim strojem bodo obdelali lesene izdelke. 

 Izdelke bodo zaščitili z ustreznimi premazi in barvami. 

 Izdelali bodo preprostejše izdelke, kot so tematski okraski, 

stojalo za telefon, leseno škatlico, idr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delo z laserskim gravirnim strojem 

Otroci bodo spoznali tudi napredne in zahtevnejše koncepte obdelave lesa. 
Na delavnici se bodo naučili delati tudi z laserskim gravirnim strojem. 

Otroke čaka: 

 Spoznavanje sodobnih postopkov 

obdelave lesa in računalniškega 

okolja za 2D modeliranje. 

 Načrtovanje izdelka v 

računalniškem programu. 

 Samostojno delo z laserskim 

gravirnim strojem. 

 Izdelava obeskov za ključe, tablic z 

napisi ter kompleksnejših izdelkov in njihovih komponent 

(na primer trezor s kombinacijsko ključavnico). 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pravilna uporaba strojev je ključna 
za uspešno delo v delavnici. 

Otroci se bodo naučili pravilne in ustrezne uporabe 
lesarskega orodja. 

Načrtovanje izdelka je 
pomemben korak celotnega 

procesa izdelave izdelka. 

Laserski gravirni stroj omogoča natančnejšo 
izdelavo kompleksnejših lesenih izdelkov. 

Razvijajo tehniško 
razmišljanje, 
načrtovanje 
in motorične 
veščine, ki so 

dandanes 
pomembne 
spretnosti. 

 

Trenirajo 
prostorsko 
predstavo, 
spoznavajo 

sodobne postopke 
načrtovanja in 

krepijo 
ustvarjalnost. 


