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Ko poka in se kadi, se otrokom fino zdi!
e-hiša, hiša poskusov
e-hiša je eksperimentalno-izobraževalni center, ki podpira učenje z izkušnjo. Nova znanja
najlaže usvajamo, kadar izvirajo iz izkušnje, proces pa je še posebej učinkovit, kadar gre
za prijetna, zabavna, nepričakovana in nova doživetja. Zato v e-hiši v obliki interaktivnih
poskusov in delavnic ustvarjamo pogoje, kjer lahko vrtčevski otroci s pomočjo uporabe
svojih čutil spoznajo naravoslovne pojave ter spoznajo, da je znanost lahko zabavna.

Zbirka poskusov primerna za vrtce
Ogled e-hiše ima poudarek na pridobivanju izkušenj, saj
otroci v neposrednem stiku s poskusi in lastno aktivnostjo
spoznavajo svet preko čutil ter tako pridobivajo veselje do
raziskovanja in odkrivanja.
Vrtčevski in predšolski otroci skozi igro spoznavajo
naravoslovne pojme in spodbujajo naravoslovno mišljenje.

Delavnice za vrtce
Poleg zbirke naravoslovnih poskusov, ki jih redno
menjujemo, smo za vrtce pripravili tudi pester program
delavnic. Otroci tako ob izdelavi izdelka pridobijo tehnične
veščine, spoznajo nove materiale ter izboljšujejo svoje
motorične sposobnosti.
Glede na to, da so v vrtcih otroci različnih starosti, vsebino in
zahtevnost prilagodimo zmožnostim in sposobnostim
posamezne skupine ter tako upoštevamo razlike med
različnimi razvojnimi obdobji ter individualne razlike med
vrstniki.

Eksperimentalnica v vašem vrtcu?
Eksperimentalnica je ena naših najbolje sprejetih storitev, ki zajema delavnico ter
demonstracijo naravoslovnih poskusov v vašem vrtcu, zmanjša organizacijske zaplete
in bolj oddaljenim vrtcem omogoča prihranek pri stroških prevoza.
Vsaka eksperimentalnica traja od 30 do 60 minut, ki jih otroci ne
bodo pozabili! Najprej si otroci izdelajo nek tehnični izdelek, ki ga
lahko potem nesejo domov, sledi pa demonstracija treh do štirih
naravoslovnih poskusov pri katerih otroci aktivno sodelujejo in nam
pomagajo priti do odgovorov na zastavljena vprašanja ter povzetka
opazovanj.
Naenkrat lahko eksperimentalnico izvedemo za celo vrtčevsko
skupino oziroma za do 25 otrok.

Seznam delavnic za šolsko leto 2021/2022:
Seznam vsebuje le nekaj pripravljenih delavnic, tematiko delavnice pa lahko vedno prilagodimo tudi
vašim željam.

Katapult, lačna žaba, ropotulja, brenkalo, polžja ura, zabavne ribe, raketa na zrak, pisana
vrtavka, taumatrop, letalo iz slamice, izdelava 3D očal, zračna kača, nasmejana torbica,
čolniček iz plutovinastih zamaškov, izdelava poletne čepice…

Obiščite nas
e-hiša po novem domuje v Xcentru, vozlišču kreativnih praks, na Delpinovi 20 v Novi
Gorici. Za morebitna vprašanja smo vam na voljo na info@e-hisa.si ali na telefonski
številki 051 350 384 (Mihaela) in 051 350 386 (Primož).

