
 

 

Szanowna Dyrekcjo, 

 

 Planeta Robotów już niemal od 10 lat prowadzi warsztaty dla dzieci, chcąc popularyzować 

nauki ścisłe wśród dzieci i młodzieży. Naszą główną działalnością są zajęcia edukacyjne dla dzieci i 

młodzieży skupione na robotyce i programowaniu. Staramy się, aby nasze warsztaty zawsze zawierały 

element zabawy tak, aby uczestnicy łatwiej przyswajali wiedzę. Wykorzystujemy znane dzieciom 

narzędzia do ogólnego nauczania STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). W tym 

roku chcemy zaproponować w swojej ofercie cztery różne rodzaje warsztatów, na których będą 

mogły uczestniczyć dzieci z całej szkoły od najmłodszych sześciolatków,  aż po najstarsze dzieci w 

Państwa szkole.  

• St@rter – zajęcia dla najmłodszych wprowadzające w świat nowych technologii 

• LEGO Robotyka – kultowe już zajęcia na których wspólnie budujemy i programujemy roboty 

• Warsztaty z Minecraftem – uwielbiana gra którą wykorzystujemy do nauki programowania w 

środowisku Scratch 

• Arduino – podstawy elektroniki i programowania w C++ dla młodzieży 

Na naszych zajęciach korzystamy z opracowanego przez nas programu zajęć edukacyjnych. Plan 

każdych zajęć przedstawiamy na kolejnych stronach tej oferty. Podczas naszych warsztatów 

dostosowujemy poziom zajęć do umiejętności i stopnia zaawansowania uczestników. Tłumaczymy, 

odpowiadamy na pytania, pomagamy, ale przede wszystkim stawiamy na kreatywność naszych 

najmłodszych uczestników. 

W kwietniu 2023 roku po ukończeniu min 20 spotkań uczestniczy naszych warsztatów będą mogli 

stanąć do międzyszkolnego turnieju. Zawody będą dostosowane do wieku uczestników oraz do 

rodzaju warsztatu w którym uczestniczyli. Chcemy alby dzieci uczestniczące w naszych zajęciach z 

robotyki oraz programowania w środowisku Minecraft, mogły sprawdzić nabyte umiejętności. 

Wszyscy uczestnicy będą mogli liczyć na dyplomy, zwycięzcy na medale i nagrody. Będzie to święto 

dla wszystkich dzieci z Planety Robotów. 

Zachęcamy Państwa do organizacji bezpłatnych pokazowych zajęć w Państwa Placówce. Pokazy 

prowadzimy w grupach do 30 osób. Każdy pokaz prowadzony jest przez dwóch doświadczonych 

instruktorów LEGO® Robotyki. Czas trwania jednego pokazu to 30 - 45 minut. Chętnie zorganizujemy 

warsztaty dla kilku grup jedna po drugiej. 

Jeżeli po pokazie naukowym dzieci byłyby zainteresowane regularnymi zajęciami to jesteśmy w stanie 

je zorganizować u Państwa w Szkole. Proponujemy rozpoczęcie współpracy od października 2022. 

Jest to możliwe zarówno w ramach zajęć pozalekcyjnych, jak również w ramach Państwa zajęć 

dydaktycznych. Współpraca między Państwa placówką a Planetą Robotów to obopólne korzyści. 

Rozpoczęcie zajęć ST@RTER, LEGO Robotyki, Minecrafta oraz Arduino umożliwi Szkole rozszerzenie 

oferty, czym warto się chwalić przy zdobywaniu zainteresowania rodziców i uczniów. Najwyższej 

jakości warsztaty to doskonała okazja aby rozbudzić w podopiecznych zainteresowanie nauką i 

światem nowych technologii. Cotygodniowe spotkania to również ogromna dawka świetnej zabawy, 

czego dowodem jest uśmiech i radość uczniów po każdych zajęciach. 

Kontakt tel.: 733471477 

e-mail: szkoly@planetarobotow.pl 



 

ST@RTER 
 

Wstęp do nowych technologii to nowe zajęcia skonstruowane na potrzeby naszych najmłodszych 

odbiorców. Oprócz świetnej zabawy opartej na nauce, dzieci mają możliwość wejść w świat 

komputerów, robotów oraz zaawansowanej technologii już od najmłodszych lat. Pakiet zajęć 

doskonale przygotowuje uczestnika do podjęcia zajęć z robotyki lub programowania po ukończeniu 

kursu. Zajęcia zostały wyposażone we wszelkie potrzebne materiały edukacyjne - od prezentacji do 

materiałów wydrukowanych przez drukarkę 3D (nie pomijając oczywiście robotów)! Podczas zajęć 

dzieci będą korzystać z autorskiej książeczki edukacyjnej Planety Robotów, która podsumowuje 

zdobytą wiedzę podczas każdego spotkania. 

NR Semestr I 

1. Zajęcia wprowadzające  

2. Zajęcia o wynalazkach 

3. Zajęcia o komputerach 

4. Zajęcia o internecie 

5. Zajęcia o VR/AR 

6. Zajęcia o fabrykach 

7. Zajęcia o sztucznej inteligencji 

8. Zajęcia o druku 3d 

9. Zajęciach o robotach 

10. Kreatywne budowanie z LEGO Technic 

11. Zajęcia Mikołajkowe 

12. Zabawa z czujnikami 

13. Ruch robota 

14. Pierwszy robot 
 Semestr II 

15. Zajęcia o kosmosie 

16. Zabawa Misja na Marsa 

17. Pierwszy program 

18. Robotyczne wyścigówki 

19. Zajęcia o programowaniu 

20. Wprowadzenie do programowania - Scratch 

21. Zabawy z kodem - Scratch 

22. Obsługa gry Minecraft EE 

23. Zajęcia Wielkanocne 

24. Wprowadzenie do programowania - Minecraft 

25. Zabawy z kodem - Minecraft 

26. Kreatywne budowanie  

27. Wspólna zabawa na serwerze 

28. Zajęcia podsumowujące 

6- 7 lat 

28 spotkań 

Małe grupy do 12 os. 

45 minut 



 

 
Warsztaty z Robotyki 
 

LEGO robotyka to kreatywne zestawy Lego stworzone do rozwijania dziecięcej wyobraźni! Zestaw, 

oprócz standardowych klocków, zawiera silniki, czujniki (koloru, podczerwieni, dotyku) oraz mózg 

wszystkich operacji - programowalną kostkę. Wszystko to sprawia, że podczas warsztatów dla dzieci 

młodzi konstruktorzy, mogą budować roboty oraz wprawiać je w ruch. Najpierw instruktorzy 

wyjaśniają mechanizm działania, objaśniają, do czego służy każdy element, a następnie przychodzi 

czas na działanie, czyli wspólne budowanie i programowanie. 

 

 

  

NR Semestr I 

1. Zajęcia wprowadzające 

2. Mój pierwszy robot 

3. Nauka jazdy 

4. Czujnik dotyku, wstęp do programowania równoległego 

5. Pętle 

6. Instrukcje warunkowe i czujnik odległości 

7. Wyścigi, budowanie wyścigówek 

8. Światło i dźwięk, programowanie równoległe 

9. Line-follower 

10. Roboty rysujące 

11. Rzeźby ruchome 

12. Gąsienice 

13. Gra powtórkowa 

14. Sumo, z gotowym programem 
 Semestr II 

15. Roboty humanoidalne 

16. Zębatki, przekładnie na szybkość 

17. Przekładnie na moc 

18. Katapulty 

19. Instrumenty 

20. Jazda bez kół 

21. Logika (I, LUB, NIE) 

22. Zawody robotów autonomicznych 

23. Sterowanie zdalne ruchu 

24. Sporty drużynowe 

25. Powtórka 

26. Gąsienice, wysokie konstrukcje 

27. Sumo 

28. Własne konstrukcje, zakończenie 

Poziom I  8-9 lat 
Poziom II 10-11 lat 

28 spotkań 

Małe grupy do 14 os. 

90 minut 



 

Warsztaty z Minecraftem 
 

Minecraft: Education Edition to edukacyjna wersja jednej z najbardziej popularnych gier wśród 

młodego pokolenia. Czym różni się ona od oryginału? Jeśli chodzi o mechanikę rozgrywki, jest 

dokładnie taka sama. Wersja edukacyjna oferuje jednak specjalne opcje programistyczne, które 

wykorzystujemy na zajęciach realizując z uczestnikami nasze autorskie mapy. W trakcie warsztatów 

wprowadzamy uczestników świat programowania blokowego od podstaw, gdzie swoją przygodę 

zaczynają w środowisku Scratch. Dzieci mają okazję wejść w programowanie i nauczyć się wszystkich 

konstrukcji programowania strukturalnego w swojej ulubionej grze. 

NR Semestr I 

1. Zajęcia wprowadzające 

2. [Scratch] Wprowadzenie do Scratch  

3. [Scratch] Generowanie ścieżki 

4. [Minecraft] Zajęcia wprowadzające  

5. [Minecraft] Przedstawienie agenta  

6. [Minecraft] Wprowadzenie do map  

7. [Minecraft] Mapa fabularna I 

8. [Scratch] Pętle – teoria, rysowanie, dźwięki; 

9. [Scratch] Warunki + pętle różne zadania (if/if else/else) 

10. [Minecraft] Mapa pętle 

11. [Minecraft] Mapa z górnikami  

12. [Minecraft] Mapa świąteczna  

13. [Scratch + Minecraft] Powtórka - koło fortuny  

14. [Minecraft] Mapa ZOO 
 Semestr II 

15. [Scratch] Ogólna powtórka z 1. Sem 

16. [Scratch] Warunki II 

17. [Minecraft] Warunki III 

18. [Minecraft] Mapa o cyberbezpieczeństwie 

19. [Scratch] Logika, zabawa na gotowych programach;  

20. 
[Minecraft]  Wprowadzenie do Redstone - 

przedstawienie bloków oraz układów logicznych 

21. [Minecraft] Mapa redstone 

22. [Minecraft]  Bloki rozgrywki, tworzenie SMARTHOME 

23. [Scratch] Współrzędne - teoria i praktyka 

24. [Minecraft] Współrzędne 

25. [Minecraft] Mapa fabularna III 

26. [Scratch] Zabawy powtórkowe - własny projekt 

27. [Minecraft]  Wspólna zabawa na serwerze 

28. 
Zakończenie zajęć - rozdanie dyplomów, własne 

projekty 

Poziom I  8-9 lat 
Poziom II 10-11 lat 

28 spotkań 

Małe grupy do 14 os. 

90 minut 



 

 
Warsztaty z Arduino 
 

Kurs na Planecie Robotów jest znakomitym wprowadzeniem do nauki programowania dla młodych 

pasjonatów technologii, który nie zniechęci uczestników nadmiarem teorii. Nasze zajęcia to wstęp do 

dalszej edukacji, ale i możliwość rozwoju własnych zainteresowań. Uczymy od podstaw wszystkich 

tych, którzy chcą zacząć przygodę z programowaniem. 

Podstawy programowania rozwijamy w oparciu o C++. Dzięki temu zajęcia zyskują unikalne i 

interaktywne środowisko, gdzie efekty programowania można bezpośrednio przetestować w świecie 

rzeczywistym.  

NR Poziom podstawowy 

1. 
Wprowadzenie do programowania, podstawy C++ 

(definicja algorytmu, zmienne, operatory) 

2. Podstawy C++ (instrukcje warunkowe, pętle) 

3. Wprowadzenie do Arduino (diody + przycisk) 

4. Potencjometr, diody – PWM 

5. Serwomechanizm 

6. Czujnik ultradźwiękowy 

7. Ekran LCD 

8. Projekty - czujnik parkowania, stacja pomiarowa 

9. 
Gra Ardozaur – wstęp, budowa układu, tworzenie 

funkcji 

10. 
Gra Ardozaur – pisanie programu (bez biblioteki), 

testowanie 
 Poziom zaawansowany 

1. 

Krótkie przypomnienie podstaw Arduino; Omówienie 

elementów: fotorezystor, czujnik temperatury, 

brzęczyk 

2. Projekt SmartHome 

3. Tworzenie własnych bibliotek 

4. Wyświetlacz segmentowy   

5. Tworzenie gry “memory” cz. I 

6. Tworzenie gry “memory” cz. II 

7. Robot OSOYOO: omówienie łączności bezprzewodowej, 

8. Robot OSOYOO: prezentacja gotowych programów 

9. Robot OSOYOO: zdalne sterowanie robotem 

10. 
Robot OSOYOO: Tworzenie własnego programu 

sterującego 

 

Poziom podstawowy i 
zaawansowany 

12-16 lat 

2 x 10 spotkań 

Małe grupy do 10 os. 

90 minut 


