POLETNE DELAVNICE
ZA OTROKE

Bliža se konec šolskega leta in s tem dolga dva meseca poletnih
počitnic. Če si želite, da bi vaši otroci nekaj prostih dni preživeli
koristno in hkrati spoznali nove prijatelje, se zabavali in
veliko smejali, vi pa bi imeli v tem času urejeno varstvo,
imamo rešitev za vas!

Na Kompas Xnetu smo smo pripravili različne delavnice za otroke,
ki bodo potekale pod vodstvom naših mladih, predanih pedagogov.
Skupaj z vašimi otroci preglejte seznam razpisanih delavnic in
prepričani smo, da se bo med njimi našla kakšna, ki bo
navdušila vas in vaše otroke!

RAČUNALNIŠTVO BREZ RAČUNALNIKA
Te zanima do kod lahko preštejemo s prsti obeh rok?
Ali želiš videti kaj je »smrtni objem«?
Bi rad/a postal/a nepremagljiv potapljač ladjic?
Bi rad/a imel/a čisto svojo, skrivnostno pisavo?
Želiš videti, če je navaden list papirja lahko pameten?

Če bi rad/a izvedel/a odgovore na vsa ta vprašanja, se nam pridruži na
delavnici Računalništvo brez računalnika«, kjer boš spoznal/a, da se
lahko računalništva naučiš tudi brez računalnika in se ob tem zelo zabavaš!
Trajanje: 35 šolskih ur (9:00 – 15:00)
Termin: 11.-15. julij / 1. - 5. avgust
Ciljna skupina: 4.-6. razred
Cena: 140,00 €

IZDELAJMO ROBOTA
S pomočjo LEGO Mindstorms bomo sestavili robota in se naučili
programirati do te mere, da ga bomo znali tudi upravljati. Ko se bo
robot premikal tako kot bomo mi hoteli, bomo sestavili še poligon,
kjer se bodo roboti posameznih skupin pomerili v številnih izzivih,
mi pa se bomo ob tem precej zabavali.
Trajanje: 35 šolskih ur (9:00 – 15:00)
Termin: 18.-22. julij / 8. - 12. avgust
Ciljna skupina: 7.-9. razred
Cena: 140,00 €

IZDELAJMO SVOJO MOBILNO IGRO
Imaš Android telefon? Želiš izvedeti kaj vse lahko z njim počneš?
Imaš ideje za igre, ki bodo pretresle Androidni svet? Pridruži se nam
na delavnici in spoznal boš, kako lahko ustvarjamo igre za android.
Trajanje: 35 šolskih ur (9:00 – 15:00)
Termin: 1.-5. avgust
Ciljna skupina: nižji in višji razredi osnovne šole
Cena: 140,00 €

DO IT YOURSELF DELAVNICA
Pridruži se nam na ustvarjalni delavnici, kjer se bomo en teden ob
ustvarjalnem druženju zabavali in spoznavali nove prijatelje.
Za vse tiste, ki vam učenje na računalniku in preveč blizu,
smo pripravili najrazličnejše igre:
Zbriši svoj obraz
Lutke iz blaga
Origami
Izdelovanje zmajev
Barvanje dežnikov
Hologram, kalejdoskop
Okraševanje sončnih očal

Trajanje: 35 šolskih ur (9:00 – 15:00)
Termin: 22.-26. avgust
Ciljna skupina: vsi razredi osnovne šole
Cena: 140,00 €

SPLOŠNI POGOJI ZA IZVEDBO DELAVNIC
Delavnice bodo potekale v sodobno opremljenih učilnicah na sedežu podjetja
Kompas Xnet, v Stegnah 7 v Ljubljani.

%
CENA VKLJUČUJE:

UGODNOSTI:

Izvedbo delavnice in varstvo otrok od ponedeljka do petka
med 9.00 in 15.00 uro.
Osvežilne napitke in malico v odmoru
Potrebno opremo in pripomočke za izvedbo delavnice

20% na udeležbo za 2. otroka iz iste družine
30% na udeležbo istega otroka na dveh delavnicah ali več
Možnost plačila v 2 obrokih (celotni znesek mora biti poravnan
najkasneje teden dni pred izvedbo programa)
*Popusti se med seboj seštevajo, vendar skupno največ do 30%.

Posamezno delavnico bomo izvedli le ob zadostnem številu prijavljenih otrok. V posamezni skupini je lahko največ 12 otrok.
Za prijavo in več informacij pokličite na 01/5136 990 ali nam pišite na info@kompas-xnet.si

