EG  

ãyG]ND
V]NRãD
URERW\NL

programowanie
dla
przedszkolaka

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!

robotykazabawamechatronikalegorobotyalgorytmyszyfrylogikamatematykafizykazabawa
570 224 180
OFERTA ZAJĘĆ DLA PRZEDSZKOLI

fb.com/azrobotlodz

biuro@azrobot.pl

www.azrobot.pl

akademia małego programisty
Podczas warsztatów poznamy podstawy programowania i sterowania
postaciami. Uczniowie nauczą się tworzyć swoje własne pierwsze gry, poznają
aplikacje związane z programowaniem oraz rozwijaniem myślenia
algorytmicznego i logicznego. Dzieci przy swoim pierwszym kontakcie
z prawdziwym programowaniem w prosty i zabawny sposób będą trenować
inteligencję przestrzenną oraz rozwijać edukację matematyczną.

akademia małego matematyka
W tak młodym wieku naukę matematyki w przedszkolu najlepiej zacząć nie
od teorii, ale od bezpośredniego doświadczenia. Warsztaty z wykorzystaniem
klocków Lego, tangramów oraz gier matematycznych wprowadzą dzieci
w ciekawy świat liczb, logiki i geometrii. Kształtowanie myślenia
matematycznego podczas budowania i zgłębianie zadań pozwoli na swobodne
poruszanie się w świecie liczb oraz zaowocuje w umiejętność rozwiazywania
problemów.

akademia małego robotyka
Pierwszym krokiem w kierunku zgłębienia otaczającego nas świata robotów jest
zrozumienie, w jaki sposób maszyny przyswajają i wykonują polecenia. Nasze
zajęcia wprowadzą dzieci w ciekawy i pasjonujący świat robotyki. Podczas
warsztatów poznamy zasady działania, programowania, tworzenia algorytmów
i sekwencji poleceń dla poznawanych robotów.

akademia małego konstruktora
Warsztaty z konstruowania budowli z klocków LEGO. Zestawy edukacyjne
wprowadzą naszych uczniów w świat fizyki, maszyn prostych, przekładni i kół
zębatych. Zajęcia związane z budowaniem rozwijają w dzieciach odwzorowanie
i wyobraźnię przestrzenną oraz pobudzają ciekawość poznawania świata. To
doskonały sposób na zdobycie podstaw budowania według instrukcji oraz
własnej wyobraźni, co jest bardzo dobrym wprowadzeniem do następnego etapu
nauki – budowania i programowania robotów.

