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Robotyka dla dzieci i młodzieży w taRnowie
Roboblocks.pl to warsztaty z robotyki dla dzieci 
i młodzieży w różnych grupach wiekowych. 

Organizowane zajęcia mają na celu przełamać monotonię 
i nudny charakter tradycyjnych lekcji matematyki. 
Naszym celem jest zaciekawienie uczniów poprzez wykorzystanie rozwiązań, 
po które młodzi ludzie sięgają w wolnym czasie podczas odpoczynku od nauki. 
Oprócz nauki z pomocą klocków LEGO, co było na początku istnienia Roboblocks.pl
w Tarnowie jedyną formą uczenia się podczas warsztatów z robotyki, aktualnie 
zajmujemy się również nauką programowania dla dzieci w takich językach jak Scratch, 
Scratch Junior, Python czy c. 
Jednym z elementów organizowanych przez nas zajęć dodatkowych 
jest praca z robotami bazującymi na różnych systemach.

zaJęcia PozaSzkolne dla dzieci i młodzieży w taRnowie
Stale opracowujemy nowe metody nauczania przy wykorzystaniu nieszablonowych technologii. 
Umożliwiamy również organizację zajęć dla dzieci oraz młodzieży w dowolnej lokalizacji specjalnie dla Państwa. 
Prowadzimy nowatorskie warsztaty z robotyki i programowania dla większych grup w naszej siedzibie, 
ale również dojeżdżamy do szkół, domów kultury, fundacji czy bibliotek.
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Od lat rozwijamy wiedzę z zakresu robotyki i programowania, 
którą pragniemy przekazywać młodszym miłośnikom technologii, 
chcącym odkrywać jej tajniki.

warsztaty z robotyki i inne zajęcia dodatkowe dla dzieci 
oraz młodzieży prowadzone są przez pasjonatów programowania. 
zapraszamy do Roboblocks.pl w tarnowie!

inStytucJe, 
z któRymi wSPółPRacowaliśmy:

 Stowarzyszenie ICH LEPSZE JUTRO (zajęcia w przedszkolu Mały Książę)

 PWSZ (warsztaty/pokazy podczas Małopolskiej Nocy Naukowców)

 Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie (kurs programowania dla dzieci)

 Placówka Wsparcia Dziennego w Radłowie

 Stowarzyszeniu Radłowskie Orły

inStytucJe, 
w któRych PRzePRowadziliśmy 
zaJęcia PozaSzkolne:

 Szkoła Podstawowa nr 17 w Tarnowie

 Szkoła podstawowa w Błoniach
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W czasie zajęć dzieci poprzez zabawę uczą się tworzenia 
algorytmów, krytycznego podejścia do problemów 
jakie napotykają oraz podstaw programowania i robotyki. 
Dzieci wraz z myszką Cezarym przemierzają świat pełen zagadek 
i uczą się programowania w języku LOGO i Scratch Jr.

 Nauka tworzenia i rozumienia algorytmów
 
 Nauka programowania prostych robotów 

 Nauka programowania w języku LOGO i Scratch Jr

 Małe grupy – nie więcej niż 8 osób

 Doświadczeni prowadzący

5-6 lat RoboBlocks.pl

Prowadzący: Paweł Kot / Anna Mikos

Algorytmika dla smyka
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7-9 lat

Prowadzący: Paweł Kot / Anna Mikos

Dzieci w czasie zajęć poznają zagadnienia ze świata natury 
(pierwszy rok) i techniki (drugi rok), po zapoznaniu się 
z ciekawostkami na temat zwierzęcia, rośliny lub urządzenia 
budują je z klocków LEGO i programują w kafelkowym 
(graficznym) języku.

 Nauka robotyki powiązana z rozszerzaniem ogólnej wiedzy

 Nauka budowy robotów oraz podstaw 
związanych z mechaniką i automatyką, 

 Nauka programowania w języku przeznaczonym 
dla klocków wykorzystywanych na zajęciach

 Poszerzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu budowy 
i rozumienia algorytmów

 Małe grupy – nie więcej niż 12 osób

 Doświadczeni prowadzący

Robotyka podstawowa
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9-11 lat

Prowadzący: Paweł Kot

W czasie zajęć dzieci budują roboty z klocków Lego Boost, 
roboty budowane w czasie zajęć prezentują zaawansowane 
zagadnienia z dziedziny fizyki i techniki. Następnie w czasie 
zajęć dzieci programują roboty, zaś prowadzący wyjaśnia 
zagadnienia związane z tematem.

 Nauka budowy robotów większych 
oraz zagadnień związanych z mechaniką i automatyką

 Nauka programowania w języku przeznaczonym 
dla klocków wykorzystywanych na zajęciach

 Przystępny sposób na przyswojenie zagadnień 
z dziedziny fizyki i techniki

 Poszerzenie i utrwalenie wiedzy z zakresu budowy
i rozumienia zaawansowanych algorytmów, 

 Małe grupy – nie więcej niż 10 osób

 Doświadczeni prowadzący

Robotyka średniozaawansowana
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10-12 lat

Prowadzący: Paweł Kot

W czasie zajęć dzieci tworzą gry retro znane z lat ’60, ’70, ’80 
i ’90. Wszystkie stworzone gry i wykonane zadania mają pomóc 
Craftkowi uwolnić się z wirtualnej pułapki jaką przygotował dla 
niego zły charakter. Pod koniec pierwszego semestru i początkiem 
drugiego kontynuujemy tworzenie gier i uczymy dzieci budować 
interfejsy człowiek komputer (w tym przypadku są to głównie 
joysticki) budowane z wykorzystaniem Lego Boost i Lego WeDo. 
Pozostała część drugiego semestru to projektowanie i budowa 
interfejsów człowiek komputer opartych o arduino i inne platformy.

 Dzieci w zabawny sposób uczą się programowania w języku
Scratch, dowiadują się co to są interfejsy człowiek komputer 
i uczą się je projektować 

 Dzieci uczą się podstaw elektroniki, programowania gier, 
programowania interfejsów człowiek komputer i rozwijają swoje 
umiejętności programistyczne w oparci o język Scratch

 Małe grupy – nie więcej niż 10 osób

 Doświadczeni prowadzący

RetroGranie
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programowanie w Minecraft

10-13 lat

Prowadzący: Paweł Kot

Dzieci w czasie kursu podróżują wraz z Craftkiem pomiędzy 
wydarzeniami opisanymi w książkach dla dzieci i młodzieży 
oraz historycznymi wydarzeniami. W czasie tych podróży 
dzieci nauczą się podstaw programowania w języku Python 
– najbardziej popularnym języku programowania. Programy 
napisane przez dzieci będą modyfikowały zachowanie 
ekwipunku i bloków w minecrafcie

 Nauka podstaw programowania w języku Python

 Wykorzystanie jednej z popularniejszych gier 
jaką jest Minecraft do nauki programowania w pythonie 

 Małe grupy – nie więcej niż 10 osób

 Doświadczeni prowadzący

PyCraft
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robotyka zaawansowana

12-15 lat

Prowadzący: Bernadetta Stachura-Terlecka

W czasie zajęć uczestnicy budują zaawansowane roboty 
z zakresu współczesnej techniki ucząc się tym samym 
o zasadach ich działania i możliwych rozwiązaniach jakie można 
w nich spotkać. Drugim etapem każdych zajęć jest stworzenie 
oprogramowania umożliwiającego poprawne działanie robota. 
W czasie zajęć dzieci wykorzystują Lego Mindstorms NXT i EV3.

 Praca indywidualna

 Nauka tworzenia zaawansowanych programów w języku  
przeznaczonym do programowania Lego Mindstorms 

 Poszerzenie wiedzy z zakresu współczesnej nauki i techniki

 Małe grupy – nie więcej niż 10 osób

 Doświadczeni prowadzący

RoboStorm
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kurs programowania w języku python 
poziom podstawowy i średniozaawansowany

13-16 lat

Prowadzący: Bernadetta Stachura-Terlecka

Uczniowie wraz z Pajtkiem przemierzają wirtualny wszechświat 
tworząc grę w jednym z najpopularniejszych języków 
programowania jakim jest Python. W czasie realizacji zadań 
i pomocy Pajtkowi w rozwiązaniu problemów jakie napotkał 
w swojej podróży dzieci nauczą się programować. Na późniejszym 
etapie kursu zaczną programować aplikacje internetowe 
we freameworkach dostępnych w pythonie do tego celu.

 Zajęcia prowadzone na podstawie
tworzenia gry przygodowej i minigier.

 Nauka programowania w języku Python 
od poziomu podstawowego do średnio-zaawansowanego

 Małe grupy - nie więcej niż 12 osób

 Doświadczeni prowadzący

Python w kosmosie
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cennik:

Algorytmika dla smyka koszt zajęć to 15 zł od osoby za 45 min.
Robotyka podstawowa koszt zajęć to 20 zł od osoby za 70 min.
Robotyka średniozaawansowana koszt zajęć to 25 zł od osoby za 90 min.
RetroGranie koszt zajęć to 25 zł od osoby za 90 min.
PyCraft koszt zajęć to 25 zł od osoby za 90 min.
RoboStorm koszt zajęć to 25 zł od osoby za 90 min.
Python w kosmosie koszt zajęć to 25 zł od osoby za 90 min.
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to nie wSzyStko!

Organizujemy również półkolonie, supereventy i inne imprezy!

Po więcej informacji, rabatów i wydarzeń z życia naszej szkoły zapraszamy 
na www.RoboBlocks.pl i nasz profil na Facebook’u www.facebook.com/RoboBlockspl
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