
dzieci

programować

uczymysp 4-8Masters of Comics
Kreatywność, ogromna wyobraźnia, umiejętność tworzenia i opowiadania 
historii. Warsztaty z tworzenia i projektowania komiksów to idealne zajęcie dla 
osób mających artystyczną duszę oraz lubiących przenosić swoje pomysły 
w świat cyfrowy, poznając przy tym wiele narzędzi związanych z tworzeniem 
komiksów, animacji oraz grafiki komputerowej.

sp 4-8Masters of Mechatronics
Mechatronika – czyli jak podczas jednych zajęć pogłębiać wiedzę z zakresu 
mechaniki, elektroniki, robotyki i informatyki. W trakcie warsztatów poznamy 
sposoby tworzenia układów elektronicznych w oparciu o płytki Arduino oraz 
programowanie wizualne i tekstowe. Zajęcia te pomogą zrozumieć jak działają 
„mózgi” robotów oraz jakie są etapy tworzenia i kodowania takich urządzeń.

sp 4-8Masters of Robotics and Programming
Warsztaty z robotyki i programowania to idealne połączenie dla miłośników 
sterowania robotami oraz kodowania. Podczas zajęć przeplatać się będą tematy 
związane z algorytmami, różnymi językami i poziomami programowania 
robotów.
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robotykazabawamechatronikalegorobotyalgorytmyszyfrylogikamatematykafizykazabawa
Nazwa klocków LEGO pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „składam”. 
LEGO to również skrót dwóch wyrazów w języku duńskim „leg godt”, czyli 
„baw się dobrze”.
Dzieci uczestniczące w naszych zajęciach z pewnością wiedzą, co znaczy dobra 
zabawa. Budowanie z LEGO to więcej niż tylko wesoła zabawa – to praktyczne, 
wymagające zaangażowania i intelektu pouczające doświadczenie. To 
rozwijanie zdolności logicznego myślenia oraz umiejętność rozwiązywania 
problemów przez dzieci. Klocki LEGO Education inspirują, uwalniają naturalną 
kreatywność dzieci i pomagają w nauce. 
To prawdziwy fenomen!



LEGO ENGINEER
Kolejnym krokiem po tworzeniu konstrukcji z LEGO Duplo jest budowanie 
robotów z zestawów LEGO WeDo. Na warsztatach nauczymy się również jak po 
raz pierwszy zaprogramować i ożywić stworzony przez nas projekt, a po pewnym 
czasie – jak samemu wymyślić, zaprojektować i zbudować robota.

games engineer
Gry komputerowe, świat Minecratfta – to obecnie codzienność wielu dzieci. A co, 
gdyby ich pasję do grania przekuć w zamiłowanie do tworzenia gier 
komputerowych? Na warsztatach nauczymy się w jaki sposób można stworzyć 
swoja pierwszą grę, jak również poznamy tajniki powstawania naszych 
ulubionych gier. Odpowiemy na pytanie ile czasu zajmuje ich stworzenie oraz 
spróbujemy samodzielnie stworzyć własną rozbudowana grę komputerową.

comics engineer
Wyobraźnia dzieci jest nieograniczona, zatem czemu nie wykorzystać ich 
potencjału do tworzenia niezwykłych historii i opowiadań? Zajęcia z tworzenia 
komiksów i animacji pomogą naszym uczniom na rozwinięcie umiejętności 
tworzenia spójnych i logicznych historii, dialogów, wypowiedzi. Dodatkowo 
podczas warsztatów poznamy wiele programów i aplikacji multimedialnych, 
które jeszcze bardziej wzbogacą nasze dzieła.

Robots Engineer
Roboty mobilne i Ozoboty to motyw przewodni zajęć z robotyki dla 
najmłodszych. Podczas tych warsztatów uczestnicy poznają podstawy 
algorytmów, zasady kodowania i sterowania robotami. Wszystko w myśl zasady 
„nauka przez zabawę”.

Mechatronics Engineer
Wprowadzenie w świat mechatroniki i elektroniki od najmłodszych lat sprawi, ze 
w dorosłym życiu roboty i mechanizmy nie będą mieć przed naszymi dziećmi 
żadnych tajemnic. Podczas zajęć poznamy podstawy tworzenia i programowania 
układów elektronicznych, projektowania schematów oraz działania czujników 
wykorzystywanych nie tylko podczas zajęć, ale również w życiu codziennym.

sp 1-3Math Engineer
Jak obudzić w dziecku zamiłowanie do liczb? Czy matematyka musi być nudna? 
Warsztaty z wykorzystaniem klocków LEGO oraz wielu aplikacji pokażą 
dziecku, w jaki sposób można uczyć się podczas zabawy. Na zajęciach  
wprowadzimy dzieci w pasjonujący świat liczb, logiki oraz kształtów i figur 
geometrycznych.

sp 1-3Robotics and Programming Engineer
Warsztaty maja na celu zapoznanie dzieci z prostymi metodami programowania 
z wykorzystaniem Ozobotów i robotów mobilnych. Ponadto uczestnicy poznają 
podstawy programowania w oparciu o zestawy robotów edukacyjnych. Dzieci 
nauczą się także staranności i poznają podstawy myślenia algorytmicznego, 
logicznego oraz sposobów prezentacji danych.
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sp 4-8Masters of LEGO
Zajęcia z tworzenia i programowania robotów przy użyciu zestawów LEGO 
Mindstorms. Podczas warsztatów zbudowane konstrukcje posłużą nam do 
poznawania zagadnień ze świata fizyki, mechaniki i matematyki. Pozwolą 
również na realizowanie i rozwijanie własnych pomysłów związanych
z budowaniem robotów, naukami ścisłymi oraz programowaniem.

sp 4-8Masters of Games
Wirtualna rzeczywistość i świat gier jest obecnie etapem zainteresowania wielu 
dzieci. Na zajęciach z tworzenia gier komputerowych nauczymy się w jaki sposób 
od grania przejść do tworzenia własnych gier i aplikacji mobilnych. Dodatkowo 
poznamy zagadnienia związane z algorytmami i programowaniem. 

sp 4-8Masters of Robots
Sterowanie i programowanie robotów mobilnych. Zajęcia te odkryją przed nami 
metody pracy z różnymi mechanizmami, poznaniem zasad działania czujników, 
które możemy spotkać również w życiu codziennym. Podczas warsztatów 
zmierzymy się z wieloma wyzwaniami mechaniki, elektroniki oraz 
programowania.  


