
Edukacyjna
Robotyka dla 

Juniora
dla klas 0 – 4

Uczymy. Bawimy. Budujemy z klockami LEGO®



DLACZEGO
warto
wybrać
nasze
zajęcia?

1. Nie korzystamy ze standardowych 
zestawów LEGO® Education / LEGO® WeDo

Posiadamy własne uniwersalne zestawy Project Kit 
stworzone na potrzeby naszych zajęć. Na zajęciach 

bazujemy na szerokiej gamie klocków LEGO® Technic.

2. Niespotykane MODELE

Modele to wyjątkowa wartość Bricks 4 Kidz® –

stworzone zostały przez nasz zespół architektów w USA. 

Dzieci nie spotkają ich nigdzie indziej. Do tej pory 

powstało już 700 różnych modeli i wciąż tworzymy 

nowe. Oferujemy coś nowego i bardzo kreatywnego!

3. Wiedza o ŚWIECIE – nie tylko zabawa

Zajęcia rozpoczynamy od prezentacji tematu 

spotkania oraz dyskusji z dziećmi (fakty i zagadki). 

E d u k a c j a jest dla nas wyjątkowo ważna!
A właśnie… czy wiecie, że Polak wynalazł wycieraczki 
samochodowe?   A Wieża Eiffle’a zmienia wysokość
o 18 cm w zależności od temperatury?











ENERGIA JEST WSZĘDZIE 
(Energy Is Everywhere)

Przedstawimy świat energii we 

wszystkich jego niesamowitych 

formach – od energii z wiatru, 

słońca, biopaliw po paliwa 

kopalne. Nasze modele pomogą 

zrozumieć takie terminy jak: 

odnawialne źródła energii, 

składowisko odpadów, efekt 

cieplarniany. 

Budujemy: wiatrak, panele 

słoneczne, koło wodne, śmieciarkę, 

drzewo, pompownię oleju.

CIEKAWE WYNALAZKI 
(Interesting Inventions)

Kto wynalazł i skąd pochodzą takie 

urządzenia jak mikser kuchenny, 

wycieraczki samochodowe, maszyna 

do pisania czy maszyna do szycia? 

Podczas zajęć dzieci poznają różnicę 

między wynalazkiem a odkryciem, 

dowiedzą się także, w jaki sposób 

twórcy wynalazków dbają o swoje 

pomysły.

Budujemy: maszynę do pisania i drugą 

– do szycia, wycieraczki, mikser, 

bramkę kołowrotową, taśmę 

produkcyjną.

W POWIETRZU, NA LĄDZIE 

i NA MORZU 
(Air, Land & Sea)

Poznamy różne sposoby poruszania się 

w powietrzu, na lądzie i na morzu. Jak 

działają narty wodne? Dzieci 

dowiedzą się, co sprawia, że każda 

maszyna jest wyjątkowa i jak się 

porusza, odkrywając takie pojęcia, jak 

napęd, pływalność, podnoszenie!

A może wymyślimy własne urządzenia?

Budujemy: helikopter, żaglówkę, narty 

wodne, air show, poduszkowiec.

Tematyka zajęć 

(przykłady)

Wszystkie modele są ruchome!



PRAWA RUCHU
(Laws Of Motion)

Przybliżymy niektóre prawa Izaaka 

Newtona jak: siła odśrodkowa, 

bezwładność, przyspieszenie czy 

sposób mierzenia upływu czasu. 

Pokażemy też, że każda akcja ma 

taką samą, ale przeciwną reakcję.

Wszystko za pomocą budowania
specjalnych modeli jak: różne typy 

huśtawek (swing-o-rama, 

obrotowa), diabelski młyn, kosiarka, 

zegar mechaniczny czy katapulta.

ŚRODKI TRANSPORTU
(Transportation Timeline)

Warsztaty dla wszystkich fanów 

pojazdów! Dzieci skonstruują

ruchome modele pojazdów i 

poznają ich historię i zasady 

działania począwszy od powozu 

konnego, poprzez samochód po 

samolot, auta wyścigowe. Zbudują 

nawet szlaban kolejowy i poznają 

mechanizm jego działania. 

Zrobimy też wyścig dziecięcych 

dragsterów!

SIŁY NATURY
(Forces of Nature)

Poznamy niesamowite siły natury, 

razem zbadamy kiedy, gdzie i 

dlaczego powstają kataklizmy 

naturalne. Gdzie występuje 

tsunami? W jaki sposób powstaje 

trzęsienie ziemi? Jakie są rodzaje 

huraganów w różnych częściach 

świata?

Budujemy: ruchome modele 
tornado, tsunami, trzęsienia ziemi i 

lawiny śnieżnej.



NIESAMOWITE

ZWIERZAKI
(Amazing Animals)

To jest projekt, który zachwyci dzieci 

kochające zwierzęta. Będziemy 

budować modele węży, owadów, i 

przedziwnych ssaków. Omówimy 

fascynujące fakty dotyczące 

budowanych zwierząt – od 

kameleona zmieniającego kolory 

po fokę, która ‘popłynie’ przez stół. 

Budujemy: kangura, pająka, 

aligatora, małpę, fokę, indyka.

LUNAPARK
(Ticket to Ride)

Zapoznamy dzieci z historią i 

sposobem działania ulubionych 

atrakcji w wesołym miasteczku. Za 

pomocą modeli przybliżymy takie 

pojęcia jak obwód, obrót zgodny i 

przeciwny do ruchu wskazówek 

zegara, korkociąg, grawitacja, łuk, 

pęd czy koło zamachowe.

Budujemy: diabelski młyn, łódź 

pirata, rollercoaster i wiele 

rodzajów różnych karuzeli.

MISJA KOSMOS
(Mission 2 Space & Space 
Adventures)

Dowiemy się nowych rzeczy o środowisku 

panującym w przestrzeni kosmicznej i 

zbudujemy modele programu NASA –

prom kosmiczny, satelitę, łazik 

księżycowy, wyrzutnię startową, orbiter 

czy ‘wirówkę’, którą astronauci 

wykorzystują do przygotowania się do 

lotu. Powiemy także o najbardziej 

odległym stworzonym przez człowieka 

obiekcie we wszechświecie oraz 

dowiemy się co czują astronauci 

przebywając w kosmosie. 
… oraz wiele innych projektów…



We Learn, We Build, We Play with LEGO® Bricks

warszawa@bricks4kidz.com

516 162 719

Kliknij i polub nas!
Bądź na bieżąco!

Kontakt:

www.bricks4kidz.com.pl/warszawa
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