Modra delavnica
http://modra-delavnica.si/
Turnerjeva 107, 2313 Fram

AKTUALNO!
Odprta vrata Modre delavnice
7. september 2019, 10-12h

(prijave)

KONTAKT

Vabljeni starši in otroci (6-14 let), brezplačno

modra.delavnica@gmail.com
040 395 951 ali 040 172 060
http://modra-delavnica.si/
modra delavnica

LETO 2019/2020 - CELOLETNI programi za otroke:
ZBIRAMO PRIJAVE OTROK NA CELOLETNE PROGRAME!
TO SO DEJAVNOSTI, KI BODO POTEKALE CELO LETO IN SE BODO IZVAJALE TEDENSKO v prostorih Modre
delavnice, Turnerjeva ulica 107, 2313 Fram.

 LEONARDO DA VINCI (11 - 14 let) – četrtek 17:30 - 19:30 (36 EUR na mesec)
Program je namenjen otrokom, ki želijo načrtovati in izdelovati izdelke iz lesa s pomočjo laserskega
gravirnega stroja, 3D tiskalnika in orodij ter strojev v naši delavnici. Urijo ročne in tehnične spretnosti.

 LEGO ROBOTIKA (6 - 10 let) – sreda 16:30 - 17:30 (28 EUR na mesec)
Se vaš otrok rad igra z Lego kockami in rad sestavlja razna vozila in stroje? Ta program otrokom nudi
stopničko naprej v smeri razumevanja, kako razni mehanizmi pri robotiki delujejo in kako jih uporabiti.
Otroci spoznajo senzorje in kako robot z njimi zaznava okolico.

 ELEKTRONIKA IN ROBOTIKA (11 - 14 let) – torek 17:00 - 18:00 (28 EUR na mesec)
Otroci bodo spoznali osnove elektronike. Sestavili bodo preprosta vezja. Program vključuje učenje
delovanja senzorjev in mehanizmov v robotiki in delo z vmesnikom Arduino.

 MATEMATIČNA BRIHTA (6 - 8 let) – ponedeljek 17:00 - 18:00 (28 EUR na mesec)
(V Framu in tudi v Slovenski Bistrici v knjižnici: Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica – v ponedeljek 15:00 – 15:50)
Matematična dogodivščina za otroke – če so vaši otroci radovedni in radi rešujejo uganke skozi igro,
vabljeni na spoznavanje matematike na zanimiv način. Pri igri in učenju bomo uporabljali didaktični
sistem Numicon in materiale za urjenje prostorske predstave.

 MLADI ZNANSTVENIK (9 - 14 let) – sreda 18:00 - 19:30 (32 EUR na mesec)
(V Framu in tudi v Slovenski Bistrici v knjižnici: Trg svobode 16, 2310 Slovenska Bistrica – v ponedeljek 16:00 – 16:50)
Program je namenjen otrokom, ki jih zanima področje znanosti, tehnike in moderne tehnologije,
naravoslovja, robotike. Otroci bodo delali na lastnih in na skupinskih projektih.

 UČIMO SE PROGRAMIRATI – za mlajše (7 - 10 let) – četrtek 16:30 - 17:30 (28 EUR na mesec)
Programiranje je v zadnjem času vse bolj aktualno znanje. Ta delavnica ponuja otrokom učenje osnov
programiranja skozi konkretno zastavljene naloge. Delavnica vključuje tudi programiranje robotkov
ter elemente učenja programiranja brez računalnika (skozi igro).

 UČIMO SE PROGRAMIRATI – za starejše (11 - 14 let) – ponedeljek 18:00 - 19:00 (28 EUR na mesec)
Učenje programiranja v različnih programskih okoljih, poudarek na jeziku Python. Delavnica
vključuje programiranje robotov in izdelavo preproste 2D računalniške igre.

 RUBIKOVA KOCKA IN OSTALE UGANKE (9 - 14 let) – četrtek 16:30 - 17:30 (28 EUR na mesec)
Skozi delavnice se lahko naučite sestavljati Rubikovo kocko in ostale kocke ter uganke. Kdor že zna, bo
svoje znanje lahko nadgradil. Izdelali si boste lahko lastno miselno uganko.

 GIMNASTIKA (6 - 8 let, telovadnica OŠ Rače) – ponedeljek 17:00 - 18:00 (28 EUR na mesec)
Obisk DVEH delavnic – cena druge je POLOVIČNA! Za drugega iz družine 50% popust!
ROK PRIJAVE: 13. september 2019. PRIJAVE: modra.delavnica@gmail.com, 040 395 951

