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Warsztaty z robotyki LEGO® 
 
 

Ty wiesz, że w Twoim dziecku drzemią ogromne możliwości. 
Na warsztatach z robotyki LEGO® pomagamy je odkryć. 

 
 
Zapisy na zajęcia: biuro@edupunkt.com.pl, tel. 512 820 142 
 
Szczegóły: www.edupunkt.com.pl 
 
Uczymy bawiąc i pomagamy najmłodszym odkryć w sobie pasję. Dzieci 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 nich 
rzeczywistość. Nasze zajęcia to przede wszystkim odpowiedź na potrzeby dzieci i pomoc w 
rozwijaniu ich pasji. 
 
O zajęciach: 
Zajęcia odbywają się w czasie świetlicowym. Dzięki warsztatom z eduPunkt każda szkoła 
będzie mogła zaoferować dzieciom uczestnictwo w niezwykle twórczych zajęciach oraz 
naukę przy komputerze, który został stworzony specjalnie dla nich. To niezwykła okazja aby 
dzieci i nauczyciele poznali możliwości mobilnej pracowni szkolnej dla klas 0-6. Dodatkowym 
atutem pracy z komputerem podczas zajęć jest pokazanie dziecku, że komputer to świetna 
zabawa ale także i edukacja. 
 
Zestaw edukacyjny na każdej ławce! 
Zestaw edukacyjny dla zespołu 2 uczniów składa się z: 

• dziecięcego netbooka 
• oprogramowania LEGO Software 
• kompletu LEGO Education WeDo lub LEGO Mindstorms EV3 

 
Kurs robotyki dla dzieci w wieku 6-8 lat: LEGO WeDo 
 

• 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 ;)  
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Plan zajęć: 
1 spotkanie: wprowadzenie do robotyki i ptaszki z silnikiem 
2 spotkanie: małpa grająca na bębenkach z silnikiem 
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 
 
Kurs z robotyki dla dzieci w wieku 9-12 lat: LEGO MINDSTORMS EV3 
 
Program składa się z trzech głównych części. Każda z nich zawiera pięć projektów 
 

• Ożyw swojego robota (Make it Move): 
 
Uczniowie mają za zadanie zaprojektować, zbudować i zaprogramować roboty, które będą 
się poruszać z zastosowaniem silników z czujnikami obrotu. W pięciu projektach uczniowie 
stosują matematykę i wiedzę techniczną do tworzenia robotów, które będą mogły mierzyć 
odległość i prędkość, przemieszczać się bez użycia kół, wspinać się po równi pochyłej i 
kreślić wielokąty formene. Studenci będą także wykorzystać swoją wiedzę z maszyn 
prostych i złożonych oraz nauczą się używać wskaźników do opisania proporcjonalności. 
 

• Uczyń robota sprytniejszym (Make it Smarter): 
 
Uczniowie mają za zadanie dodać czujniki do robotów, by kontrolować ich zachowanie oraz 
mierzyć, nanosić na wykresy i analizować dane pomiarowe z czujników. W pięciu projektach 
uczniowie tworzą roboty wykorzystujące sensory do pomiaru światła otoczenia, światła 
odbitego, rozpoznawania kolorów, pomiaru odległości od przeszkody,rozpoznawania stanu 
czujnika dotyku oraz odchylenia kątowego lub szybkość zmiany kąta obrotu. 
 

• Stwórz system (Make a System): 
 
Zadaniem uczniów będzie w tej części projektowanie, budowa i programowanie systemów 
robotyki składających się z podsystemów. W pięciu projektach pojawiają się takie zadania, 
jak budowa układu przenoszącego piłkę lub operującego na obiektach, model automatycznej 
linii produkcyjnej, sorter kolorów. Uczniowie będą testować zbudowane przez siebie 
systemy, zbierać dane pomiarowe i optymalizować na tej podstawie stworzone projekty. 
 
Struktura pracy z pakietem projektów inżynierskich naśladuje proces projektowania 
technicznego używanego przez naukowców i inżynierów w wielu gałęziach przemysłu. Każdy 
projekt rozpoczyna się od krótkiego wprowadzenia, wyjaśniającego zadanie i pokazującego 
na materiałach wideo roboty wykorzystywane w rzeczywistości. Efektem końcowym jest 
stworzona i zaprogramowana konstrukcja, którą uczniowie muszą zaprezentować. W trakcie 
procesu budowy rozwiązania uczniowie zdobywają i wykorzystują wiedzę z zakresu nauk 
technicznych. Cały proces został zaprojektowany w ten sposób, by rozwijać cechy niezbędne 
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w XXI wieku: kreatywne myślenie, umiejętności rozwiązywania problemów i kompetencje 
komunikacyjne oraz promować pracę grupową. 
 
Kluczowe wartości edukacyjne: 
 

• nauka i praca metodami inżynierskimi, 
• zrozumienie i wykorzystanie umiejętności oraz ideii matematycznych, takich jak 

proporcjonalność, parametry, tworzenie wykresów, przeprowadzanie obliczeń, 
• wykorzystanie i utrwalenie wiedzy w dziedzinie pojęć fizycznych, takich jak: szybkość, 

moc, ruch, równowaga, siły i oddziaływania, 
• zrozumienie pojęć przekrojowych, takich jak: systemy, wzorce, struktury i funkcje, 
• wykorzystywanie i ćwiczenie logicznego myślenia, 
• zrozumienie podstawowych pojęć technologicznych, 
• zrozumienie roli inwencji, innowacji i eksperymentów w rozwiązywaniu problemów, 
• planowanie i zarządzanie działaniami w celu opracowania rozwiązania lub 

zakończenia projektu, 
• demonstrowanie twórczego myślenia i budowanie wiedzy z wykorzystaniem 

technologii 
• wykorzystanie mediów i środowisk cyfrowych do komunikacji i pracy grupowej 

 
Szczegóły organizacyjne: 
 

• Start zapisów: wrzesień 2019 
• Start kursu: początek października 2019 
• Czas trwania: 12 tygodni  
• Dzień dowolny w zależności od dostępności sal lekcyjnych oraz planu lekcji 
• Godzina: czas świetlicowy 
• Grupy w tygodniu: 1-2 grupy dzieci w wieku 6-8 lat, maksymalnie 18 dzieci w grupie  
• Koszt zajęć: grupa dzieci w wieku 6-8 lat: 440 PLN dziecko, 9-12 lat: 560 PLN 
• Koszt zajęć ponosi rodzic 

 


