
Oferta Zajęć!

WWW.KRAUL.PL



PRZEDSZKOLA

 
PRACUJEMY NA ZESTAWACH LEGO WEDO I WEDO 2.0

W swojej ofercie posiadamy najlepsze zestawy na początek przygody z robotyka. Dzieci od 4 roku życia mogą
spokojnie zapoznawać się z kolorowymi klockami i zbudować swoje pierwsze roboty. Przy pomocy komputera
 i intuicyjnego programu nasi podopieczni będą mogli już na pierwszych zajęciach poruszać swoimi maszynami.

 
NA KAŻDYCH ZAJĘCIACH INNY ROBOT

Podczas naszych warsztatów realizujemy różnorodne schematy wykorzystując pełne możliwości zestawów
Lego. Uczymy konstruować podstawowe roboty naturalnie przechodząc do coraz trudniejszych. Instrukcje
wyświetlamy na laptopach co pozwala dzieciom na prawidłowe wykonywanie każdego kroku i korygowanie

ewentualnych błedów.
 

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ I ICH CZĘSTOTLIWOŚĆ
Nauczeni doświadczniem idealny czas zajęć dla dzieci w wieku 4 - 6 lat to 60 minut. Jest to optymalne

rozwiązanie gdzie jesteśmy w stanie skontruować atrakcyjne maszyny i jednocześnie utrzymać koncentrację
dzieci. Zajęcia możemy realizować w dowolny wymiarze - co tydzień, dwa tygodnie czy raz w miesiącu.

 
ORGANIZACJA PRACY W GRUPIE

Naszą podstawową ofertą jest 6 stanowisk z laptopami i zestawami oraz 12 dzieci na jednej grupie. Dwójka
instruktorów sprawuje opiekę nad naszymi uczestnikami i pomaga przy każdej napotkanej trudności.

 
ABY DZIECI NAS LUBIŁY

Współpracujemy tylko i wyłącznie z wykwalifikowaną kadrą instruktorską. Każdy Nasz pracownik zostaje
wcześniej przeszkolony. Osoby jeżdżące na wyjazdy to instruktorzy z powołania, praca z dziećmi to dla nich

pasja i sposób na życie. Kontakt z dziećmi to najważniejsze kryterium przy podejmowaniu przez Nas
współpracy.

 
 
 



SZKOŁY PODSTAWOWE

PRACUJEMY NA ZESTAWACH LEGO MINDSTORMS EV3
Idealne zestawy dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej. Już od pierwszej klasy mogą poznawać

świat robotyki i programowania a to wszystko dzięki odpowiednio przygotowanym scenariuszom zajęć. Przy
pomocy komputera i intuicyjnego programu nasi podopieczni będą mogli już na pierwszych zajęciach poruszać
swoimi maszynami. Podczas warsztatów będą mieli okazje wykorzystywać różnego rodzaje czujników takie jak

odległości, koloru czy dotyku.
 

NA KAŻDYCH ZAJĘCIACH INNY ROBOT
Na zajęciach realizujemy wszechstronne schematy wykorzystując pełne możliwości zestawów Lego. Uczymy
konstruować podstawowe roboty naturalnie przechodząc do coraz trudniejszych. Instrukcje wyświetlamy na

laptopach co pozwala dzieciom na prawidłowe wykonywanie każdego kroku i korygowanie ewentualnych
błędów. Dzieci uczą się prawdziwych pojęć i mechanizmów programowania, poprzez proste do zapamiętania

symbole takie pojęcia programistyczne jak: pętle, zmienne 
i instrukcje warunkowe.

 
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ I ICH CZĘSTOTLIWOŚĆ

Nauczeni doświadczeniem czas zajęć dla dzieci w szkole podstawowej zależy od stopnia zaawansowania grupy.
Na pierwsze zajęcia proponujemy przeznaczyć 60 minut i stopniowo zwiększać do 90 minut i 120 minut.
Zwiększając czas warsztatów i ucząc się programowania możemy realizować coraz większe i ciekawsze

projekty z Lego Mindstorms EV3. Zajęcia możemy realizować w dowolny wymiarze - co tydzień, dwa tygodnie
czy raz w miesiącu.

 
ORGANIZACJA PRACY W GRUPIE

Naszą podstawową ofertą jest 6 stanowisk z laptopami i zestawami oraz 12 dzieci na jednej grupie. Dwójka
instruktorów sprawuje opiekę nad naszymi uczestnikami i pomaga przy każdej napotkanej trudności.

 
 
 



Oferta zajęć z Robotyki
Do przygotowania naszej oferty potrzebujemy paru informacji :

- ilości uczestników chętnych na udział w zajęciach
- dostępny termin i godziny na realizację zajęć

- dokładny adres przedszkola/szkoły/placówki
- jak często mają się odbywać zajęcia

 
Po uzyskaniu niezbędnych informacji na wskazany adres mailowy prześlemy naszą ofertę z pełną

wyceną zajęć i kosztów dojazdu. W naszym asortymencie posiadamy wiele zestawów i jesteśmy w
stanie zapewnić atrakcyjne warsztaty nawet dla liczniejszych grup modyfikując odpowiednio naszą

ofertę poprzez zwiększenie ilości stanowisk czy czasu trwania zajęć.
 
 
 
 

SPRAWDŹ NASZE ZAJĘCIA

Kamil Windak
ul. Kalwaryjska 9-15

30-504 Kraków
+48 793 962 947

 
robotyka@kraul.pl

www.kraul.pl
 


