
 

POČITNICE  V MODRI DELAVNICI                              .    

JULIJ 2019       

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK SOBOTA NEDELJA 
       

 

 

9:00 – 12:00 

Spoznaj 3D tisk in 

ustvari izdelek 

 

 
9:00 – 11:00 

Rubikova kocka za 

začetnike 

11:30 – 13:30 

Naučimo se žonglirati! 

 

 

 
 

 

 

9:00 – 12:00 

Izdelaj iz kartona – sef 

s ključavnico 

(dvodnevna) 

 

 

9:00 – 12:00 

Izdelaj iz kartona  - sef 

s ključavnico 

(dvodnevna) 

  

 

 

9:00 – 12:00 

Poletna kuharija – 

osvežilno in okusno 

9:00 – 12:00 

Robotika  

 

 

9:00 – 11:00 

Rubikova kocka 

nadaljevalna (kdor že 

zna rešiti 3x3 kocko) 
 

 

 

 

 

 
9:00 – 12:00 

Kladivo, laser in 3D 

tiskalnik – izdelaj mini 

BOWLING (dvodnevna) 

 

 

9:00 – 12:00 

Kladivo, laser in 3D 

tiskalnik – izdelaj mini 

BOWLING (dvodnevna) 

  

  

 

9:00 – 12:00 

Žagaj, vrtaj, brusi! 

(dvodnevna) 

 

 

9:00 – 12:00 

Žagaj, vrtaj, brusi! 

(dvodnevna) 

    

 

INFORMACIJE IN OPIS POSAMEZNIH DELAVNIC SE NAHAJA NA DRUGI STRANI! 

Za udeležbo na dejavnostih je POTREBNA PRIJAVA: modra.delavnica@gmail.com 

 040 395 951 
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(1. julij, 9:00 – 12:00) Spoznaj 3D tisk in ustvari izdelek  

Udeleženci: otroci od 10 let naprej 
Opis: Udeleženci bodo spoznali delovanje 3D tiskalnika in preprost 
program za modeliranje tridimenzionalnih objektov, s katerim bodo lahko 
tudi ustvarili svoj lasten model, ki ga bodo lahko natiskali s 3D tiskalnikom. 
Ustvarjen izdelek bodo  udeleženci odnesli domov. 
 

(2. julij, 9:00– 11:00) Rubikova kocka za začetnike 

Udeleženci: otroci od 7 let naprej 
Opis: Delavnica je primerna za vse, ki se navdušujete nad sestavljanjem 
Rubikove kocke in je še ne znate rešiti. Naučili se boste osnovne metode 
za sestavljanje 3x3 Rubikove kocke. Dobili boste tudi liste z metodo, tako 
da boste lahko trenirali doma. Ni potrebno prinesti svoje kocke. 
 

(2. julij, 11:30 – 13:30) Naučimo se žonglirati  

Udeleženci: otroci od 8 let naprej 
Opis: Na delavnici boste izdelali svoje žonglerske žogice, ki jih boste lahko 
odnesli domov. Naučili se bomo osnovnega žongliranja s tremi žogicami, 
če bo koga zanimalo pa tudi s štirimi. Prav tako se bomo naučili raznih 
trikov in variacij pri žongliranju. 
 

(4. in 5. julij, 9:00 – 12:00) Izdelaj iz kartona – sef s ključavnico 

(dvodnevna)  

Udeleženci: otroci od 8 let naprej 
Opis: Udeleženci delavnice bodo po načrtu sestavili oz. izdelali sef iz 
kartona, ki se bo lahko zaklenil z mehanizmom vrtljivih ključavnic. Tako 
bodo spoznali kako deluje tak mehanizem. 
 

(8. julij, 9:00 – 12:00) Poletna kuharija – osvežilno in okusno 

Udeleženci: otroci od 6 let naprej 
Opis: S kuharico Zdenko Baš boste pripravili okusne in osvežilne poletne 
sladice, ki jih boste na koncu tudi pojedli. 
    
 

(8. julij, 9:00 – 12:00) Robotika – delavnica za vse starosti 

Udeleženci: otroci od 6 do 14 let 
Opis: Na delavnici bodo mlajši otroci sestavljali in preizkušali enostavnejše 
robotke (z Lego Duplo, WeDo), medtem ko bodo starejši lahko sestavili in 
sprogramirali naprednejše robote (z Lego Mindstorms)     
 

(9. julij, 9:00– 11:00) Rubikova kocka nadaljevalna 

Udeleženci: pogoj je, da znate rešiti 3x3 Rubikovo kocko 
Opis: Delavnica je primerna za vse, ki že znate rešiti 3x3 Rubikovo kocko in 
bi se radi naučili sestavljati hitreje ali drugače. Na delavnici se boste lahko 
naučili naprednejše metode za sestavljanje 3x3 Rubikove kocke. Dobili 
boste tudi liste z metodo, tako da boste lahko trenirali tudi doma. Ni 
potrebno prinesti svoje kocke. 
 

(11. in 12. julij, 9:00– 12:00) Kladivo, laser in 3D tiskalnik – izdelaj 

mini BOWLING (dvodnevna) 

Udeleženci: otroci od 10 let naprej 
Opis: Na delavnici se bodo otroci srečali in delali s 3D tiskalnikom, 
laserskim gravirnim strojem in drugim orodjem. Izdelek – mini bowling – 
bodo odnesli domov.  
 

(16. in 17. julij, 9:00– 12:00) Žagaj, vrtaj, brusi! (dvodnevna) 

Udeleženci: otroci od 10 let naprej 
Opis: Na delavnici bodo otroci šli skozi proces načrtovanja in izdelovanja 
zanimivega in uporabnega izdelka iz lesa. Pri svojem delu bodo uporabljali 
razna orodja za ročno obdelavo in laserski gravirni stroj. 
 

CENE DELAVNIC: 

2-urna delavnica: 10 EUR 

3-urna delavnica: 

 1 dan udeležbe: 15 EUR 

 2 dneva udeležbe: 25 EUR 

 3 dnevi udeležbe: 30 EUR 
 

Za drugega otroka iz družine velja povsod 50% popust! 


