
 

ROBOTYKA LEGO® w Szkole Podstawowej nr 387 
Organizator: Centrum Nowej Edukacji eduPunkt www.edupunkt.com.pl 

 
https://www.facebook.com/pages/EduPunkt-Robotyka-dla-dzieci/165173483530815 

tel.: 512 820 142 
e-mail: biuro@edupunkt.com.pl 

Dni i godziny zajęć do wyboru: 

1 etap LEGO® WeDo 1 i 2 etap 
• PONIEDZIAŁEK 
• godzina 12.50-13.50 lub 14.15-15.15, sala nr 6 
• koszt kursu 440 zł, 12 x 60 minut 

Warsztaty z robotyki LEGO® 

Uczymy bawiąc i pomagamy najmłodszym odkryć w sobie pasję. Czy wiecie, że dziecko  
za pomocą zestawu klocków LEGO®, komputera i własnej wyobraźni potrafi zbudować 
robota, zaprogramować go i sprawić by wykonywał polecenia? To co dla nas brzmi jak 
science-fiction to dla niego rzeczywistość. Podczas warsztatów rozwijamy możliwości jakie 
drzemią w dzieciach. Nasze zajęcia to przede wszystkim odpowiedź na ich potrzeby i pomoc 
w rozwijaniu ich pasji. Na rynku jesteśmy od 6 lat. Przeszkoliliśmy do tej pory ponad 9 tys. 
dzieci.  

Co dzieje się podczas zajęć z robotyki LEGO®?
Pakiety edukacyjne firmy LEGO® są najlepszymi tego typu zestawami dydaktycznymi 

na świecie. Programy nauczania, na których bazujemy zostały napisane przez najlepszych 
dydaktyków światowych. W krajach wysoko rozwiniętych takich jak Stany Zjednoczone, 
Japonia, Wielka Brytania pakiety LEGO® Education są wykorzystywane w najlepszych 
szkołach. Dzieci mają także szansę brać udział w warsztatach organizowanych przez 
specjalne Centra Edukacyjne LEGO®. Zestawy dydaktyczne LEGO® są wykorzystywane 
podczas licznych eventów gawarntując dzieciom fantastyczną rozrywkę w połączeniu z 
wartością dydatktyczną. 

Podczas warsztatów organizowanych przez Centrum Nowej Edukacji eduPunkt 
podobnie jak rówieśnicy z innych krajów, dzieci pracują z zestawami klocków LEGO® 
Education. Ich zadaniem jest wybudować konstrukcje z klocków, połączyć je z silnikami oraz 
czujnikami a następnie zaprogramować na komputerze. Do programowania robotów 
wykorzystujemy oprogramowanie LEGO®, które za pomocą prostych algorytmów pozwala 
dzieciom ożywić roboty i wydawać im dowolne polecenia. Ostatnim krokiem jest wysłanie 
ułożonego programu z komputera do robota z pomocą kabla USB lub technologii Bluetooth. 
Program nauczania został opracowany w taki sposób, aby rozwijać cechy niezbędne w XXI 
wieku: kreatywne myślenie, umiejętności rozwiązywania problemów i kompetencje 
komunikacyjne oraz promować pracę grupową. 

Zestaw edukacyjny dla każdej pary dzieci
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LEGO® WeDo 
✓ dziecięcy netbook NTT, Lenovo lub Dell 
✓ oprogramowanie LEGO® Software wraz z WeDo Activity Pack  
✓ komplet klocków LEGO® Education WeDo 
✓ jak wygląda zestaw klocków WeDo: http://www.akcesedukacja.pl/sklep/le/wedo-

pakiet-1-9580-2000097/ 
✓ film: https://www.youtube.com/watch?v=KT9IZLOF3hA  

!  

✓ Kurs robotyki 1 etap podzielony jest na 4 bloki tematyczne: zaskakujące maszyny, 
dzikie zwierzęta, sport i niesamowite przygody. Z każdego bloku dzieci budują po 
3 roboty. 

✓ Zajęcia zaczynają się prezentacją edukacyjną pobudzającą kreatywność dzieci, 
nawiązującą do budowanego robota.  

✓ Następnie dzieci oglądają na swoich komputerach film dydaktyczny dotyczący 
konkretnego modelu robota. Dowiadują się jakie czynności będzie wykonywała ich 
budowla.  

✓ Następnie zgodnie z instrukcja pokazaną na netbookach dzieci budują robota. 
Podłączają silnik, czujniki i kostkę USB do komputera. 

✓ Następnie zaczynają programować za pomocą prostych algorytmów. Ich robot 
ożywa ;)  

Plan zajęć: 
1 spotkanie: wprowadzenie do robotyki i ptaszki z silnikiem 
2 spotkanie: małpa grająca na bębenkach z silnikiem 
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3 spotkanie: krokodyl kłapiący paszczą z silnikiem i czujnikiem zbliżeniowym 
4 spotkanie: lew reagujący na rzucany przez dziecko pokarm (zbudowany z klocków) z 
silnikiem i czujnikiem zbliżeniowym 
5 spotkanie: wielki ptak z silnikiem i czujnikiem ruchu 
6 spotkanie: bramka i bramkarz z silnikiem i czujnikiem zbliżeniowym 
7 spotkanie: noga kopiąca piłkę z papieru z silnikiem i czujnikiem zbliżeniowym 
8 spotkanie: kibice z silnikiem i czujnikiem zbliżeniowym i boisko piłkarskie: rozgrywki w 
drużynach 
9 spotkanie: samolot z silnikiem i czujnikiem ruchu 
10 spotkanie: olbrzym z silnikiem i czujnikiem zbliżeniowym 
11 spotkanie: łódka falująca na falach z silnikiem i czujnikiem ruchu 
12 spotkanie: budowanie modelu według własnego pomysłu 
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