
Planeta Robotów

Półkolonie

5 dni super ferii

Dla kogo?
Nasze półkolonie poziomem dostosowane są do 
potrzeb i umiejętności dzieci w wieku szkolnym. 
W ich trakcie doskonale radzą sobie mali miłośnicy 
budowania i fani komputerów, młodzi artyści 
i początkujący wynalazcy. W trakcie zajęć świetnie 
bawią się, dobrze sobie przy tym radząc. Po prostu - 
turnus z LEGO® robotyką to idealny wybór dla 
wszystkich zdolnych dzieci :)

Zapewniamy:
W cenie zajęć jest nie tylko przystępna nauka poprzez 
zabawę oraz radosne uśmiechy dzieci, lecz również:

· 5 dni profesjonalnej opieki od godziny 8 do 18

· Pełne wyżywienie przez cały dzień (także dla jaroszy i alergików)

· Zajęcia w  6 miastach w całej Polsce

· Ubezpieczenie

· Warsztaty w grupach ułatwiających naukę (do 15 osób)

Nasi opiekunowie zadbają o właściwy rozwój 
oraz bezpieczeństwo podopiecznych.

Chcesz, żeby Twoje dziecko spędziło ciekawe ferie w mieście? Wybierz zimowe półkolonie na Planecie Robotów, 
które bawią i uczą kluczowych umiejętności XXI wieku. Pod okiem doświadczonych trenerów w ciągu 5 dni już nawet 
6-latkowie rozwiną kreatywność, wyobraźnię przestrzenną i umiejętność pracy w grupie. Nauczą się przy tym podstaw 
programowania, matematyki, czy nawet mechatroniki! A wszystko to (a także moc zabawy) osiągniemy wspólnie dzięki 
inteligentnym zestawom robotycznym LEGO® Mindstorms EV3 i naszemu autorskiemu programowi zajęć.
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Cel:
Informatyka i automatyka są naszymi pasjami od lat i z tego powodu 
warsztaty z robotami dla dzieci zaczęliśmy organizować jako jedni 
z pierwszych w Polsce. Dlatego też organizujemy półkolonie, 
na których każdy uczestnik może zobaczyć, że robotyka jest nie tylko 
przyjemna, ale i prosta. Poprzez inteligentne półkolonie na Planecie 
Robotów chcemy przekazać nasze zamiłowanie do majsterkowania 
i nauki (rozwijając przy tym kreatywność i umiejętności społeczne).

Program:
Dzieci każdego dnia zbudują przynajmniej 2 mobilne roboty LEGO®. 
Nauczą je wymijania przeszkód, mówienia, a nawet rozpoznawania 
i podawania przedmiotów! Nie będą posługiwały się przy tym 
instrukcjami, ale swoją pomysłowością i wyobraźnią - trenerzy nigdy 
nie pokazują gotowych rozwiązań, a jedynie dają dobre porady 
i zachęcają do testowania własnych rozwiązań. 

Poza robotyką, zaplanowaliśmy też wiele atrakcji, które umilą czas 
przez całe 5 dni. Wśród nich znalazły się 2 wyjścia do Manufaktury 
Cukierków oraz Funparku Digiloo. Miłośnicy sportu będą mogli 
spróbować swoich sił w zawodach piłki nożnej oraz sumo. W programie 
mamy również rozwój intelektualny i zdolności komunikacyjnych 
poprzez zagadki logiczne oraz gry XXL. Pewne jest, że w ciągu 
naszych półkolonii zimowych nie będzie czasu na nudę! 

Wiek uczestników:
Chłopcy i dziewczynki 
od 6 do 12 lat

Wyżywienie:
3 posiłki dziennie, z możliwością 
dostosowania do indywidualnych 
potrzeb uczestników (w cenie)

Cena 690 zł

Lokalizacja:
Śródmieście - ul. Piękna 24/26 
Mokotów - informacje wkrótce
Praga Południe - ul. Zwycięzców 44

NAJWAŻNIEJSZE INFOMACJE
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10%

Razem raźniej!
Zapiszcie dzieci razem 

ze znajomymi,
a każdy z Was otrzyma 

rabatu



Każdego dnia uczestnicy własnoręcznie stworzą coraz bardziej wymyślne mobilne roboty o zróżnicowanych funkcjach. 
Przyswajają przy tym wiedzę z zakresu nauk ścisłych, programowania i projektowania. Po półkoloniach każdy uczestnik 
otrzyma dyplom ukończenia kursu robotyki, który potwierdzi zdobyte przez niego umiejętności.

Zaczynamy od przy-
borników elementami 
i kostki EV3 gotowej 
do zaprogramowania 

Robo-trener mówi o 
zadaniu na dziś i dzieli 
się swoją wiedzą 

Dzieci w zespołach 
tworzą swoje roboty 
oraz ich programy

Silniki Pilot

Bloczki 
do programowania

Główny kokpit
z mechanizmami
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Własnoręcznie zbudowany
mobilny robot

Jak wyglądają zajęcia z robotami LEGO® Mindstorms?



Dzięki temu będziemy mogli zatroszczyć się o wszechstronny 
rozwój, rozrywkę oraz bezpieczeństwo Twojego dziecka przez 
pełne 5 dni. Ty zaś pomożesz mu rozwinąć twórcze pasje i zebrać 
siły do owocnej pracy w szkole przez cały rok.

Nawiąż kontakt z Planetą Robotów:

Droga do udanych ferii w mieście jest 
równie prosta, jak dojazd do najbliższej 
lokacji półkolonii:

Śródmieście - ul. Piękna 24/26 

Mokotów -  informacje wkrótce

Praga Południe - ul. Zwycięzców 44

Start w niemal każdy wakacyjny ponie-
działek, od 26.06 do 1.09 (zależnie od 
lokalizacji)

Jak sprawić, by ferie
w mieście były idealne?

Jeśli poszukujesz inteligentnej rekreacji latem, wybierz półkolonie z Planetą Robotów. 
Po prostu skontaktuj się z nami, a my od razu zarezerwujemy miejsce na wybranym 
przez Ciebie turnusie. 
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