
                                                                                                                     

Program otroških Lego delavnic  

  

Tečaj robotike z LEGO kompleti 

DELAVNICA (3 dni)  

  

Zakaj na Lego počitnice?  

Počitnice z Lego robotiko otrokom pomagajo razvijati njihove kreativne, socialne in izrazne spretnosti. Na 

delavnicah otroke spodbujamo, da širijo splošno znanje in razumevanje sveta okoli njih ter jim približujemo IT-

veščine. Otroci bodo na Lego delavnicah v skupine razdeljeni po starosti. 
 

PROGRAM:  

Počitnice z LEGO kompleti so namenjene otrokom, ki se želijo učiti skozi igro. S sestavljanjem in 

programiranjem LEGO modelov otrokom pomagamo razvijati svoje potenciale. S pomočjo kompletov LEGO jih 

bomo seznanili z naravoslovnimi projekti, ki vključujejo strojništvo in konstruiranje, znanost, tehnologijo ter 

osnovne principe programiranja.  

  

VSEBINA:  

Vsebina programa je prilagojena starostni skupini. S pomočjo LEGO kock in programske opreme ter z napotki 

za vodene projekte bomo izdelali in sprogramirali modele s katerimi bomo odgovorili na mnoga vprašanja, 

med katerimi tudi na sledeča vprašanja:  

  

• KAJ VPLIVA NA PREMIKANJE STVARI?   

Kako pripraviti objekt, da se premakne, razlaga trenja, predvidevanje raznih situacij.  

• ALI SE LAHKO AVTO PREMIKA ŠE HITREJE?   

Raziskovanje dejavnikov, ki vplivajo na hitrost pri dirkalnih vozilih, kako lahko mi vplivamo na hitrost 

našega vozila.  

• KAKO ZGRADITI STAVBO KI BO VARNA PRED POTRESI?  

Ugotavljanje zakaj in kako potresi nastanejo, sestavljanje in programiranje naprave, ki bo zaznala 

potres.  

• KAJ SO ČUTILA?   

Kaj so čutila, s katerimi zaznavamo okolje. In kako lahko z umetnimi čutili (tipali-senzorji) strojem 

omogočimo zaznavanje sveta.  

• KAKO ORGANIZIRATI REŠEVALNO MISIJO?   

Raziskovanje različnih nevarnosti v povezavi z vremenom, sestavljanje in programiranje modela za 

reševanje ljudi in živali na varno.  

• ALI OPRAŠEVALCI VPLIVAJO NA ŽIVLJENSKI KROG RASTLIN?   



 

 

 

Ugotavljanje kako različni organizmi vplivajo na razvoj rastlin, ki jih obiskujejo, programiranje in 

sestavljanje modela čebele ter rože.  

• RAZLIČNI NAČINI LOČEVANJA ODPADKOV?   

Razmišljanje o novih metodah recikliranja, ki bi zmanjšale količino odpadkov, sestavljanje in 

programiranje modela, ki bo odpadke ločil na podlagi velikosti in oblike. 

 

  

Poleg sestavljanja zgoraj navedenih vodenih projektov bomo izvajali še druge dejavnosti:  

• Izdelava in predstavitev svojega inovativnega izdelka na temo noč čarovnic 

• ogled naravoslovnih vsebin v povezavi z sestavljenimi modeli.  

• Igranje s pametnimi igračami e-Hiše, novogoriške hiše poskusov.  

• Ogled LEGO vsebin (risanke, filmi).   

  


