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SPĘDŹ FERIE Z EASY ROBOT!!! 

GWARANTUJEMY NIEZAPOMNIANE CHWILE!!! 

 
Ferie z Easy Robot to świetna zabawa, która łączy się z nauką. Zapraszamy dzieci i młodzież 

na niesamowity tydzień, podczas którego robotyka odkryje swoje tajemnice. Nie będziemy hamować 

dziecięcej wyobraźni. Świetnie znane klocki Lego Technics w połączeniu z osiągnięciami światowej 

robotyki dadzą Twojemu dziecku nieograniczone możliwości tworzenia własnych robotów. 

Podczas zabawy dzieci z łatwością przyswoją wiedzę z informatyki, matematyki, fizyki. 

W trakcie warsztatów uczestnicy uczą się podstaw konstruowania robotów, tworzą własne 

konstrukcje, poznają rodzaje i możliwości wykorzystania czujników i silników w robotyce oraz uczą 

się programowania robotów. Każde zajęcia przynoszą nowe wyzwania, nowe konstrukcje oraz dobrą 

zabawę. 

 

Przedział wiekowy: 8-14 lat  

Poziom zajęć: podstawowy  

Typ zajęć: warsztaty 

Lokalizacja: Easy Robot, ul. Łódzka 18, 95-100 Zgierz 

Cena: 600zł I turnus 

Przy wpłacie do 10 stycznia cena promocyjna 540zł za I turnus 

 

Terminy i propozycje: 

1) Termin: 17-21.01.2011r. 

2) Termin: 24-28.01.2011r.  

 

Program ramowy:  

 7:30-8:30 świetlica 

 8:30   rozpoczęcie zajęć  

 8:30-10:30 budowa robotów 

 10:30-11:00  drugie śniadanie 

 11:00-12:00  gry i zabawy edukacyjne 

 12:00-14:00  budowa i programowanie robotów 

 14:00-14:45  obiad 

 14:45-16:00  zabawa robotami 

 16:00-17:00  zakończenie zajęć i odbiór dzieci 

 

Wyżywienie: 

Korzystamy z usług sprawdzonej firmy cateringowej, która przygotowuje posiłki tak, aby 

były smaczne, zdrowe , a przy tym dodawały młodym konstruktorom energii do pracy. 

 Śniadanie: pyszne kanapki 

 Obiad: drugie danie – mięso z ziemniakami/frytkami, surówka 

 Przez cały dzień dostępne owoce oraz napoje 
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Materiał dydaktyczny: 

Podczas zajęć dzieci korzystają z profesjonalnych zestawów LEGO Mindstorms NXT 2.0. Do 

każdego zestawu dołączony jest komputer z oprogramowaniem oraz instrukcje stworzone z myślą o 

dzieciach.  

 

Takie roboty powstają podczas warsztatów: 

 

 
 

Ferie z EASY ROBOT to: 

 ponad 35 godzin zajęć 

 grupy do 9 osób 

 praca w 2-3 osobowych zespołach 

 sala i pomoce naukowe (zestawy Lego Mindstorms, instrukcje, komputery, 

oprogramowanie) 

 wyżywienie: 2 posiłki dziennie (drugie śniadanie, obiad), napoje i owoce przez cały 

dzień 

 wykwalifikowani opiekunowie 

 dyplom ukończenia kursu 

 dodatkowe zabawy ruchowe 

 

Zapraszamy Młodych Inżynierów do niesamowitego świata robotów! 

 

Kontakt: 

Mgr inż. Piotr Cajdler 

ul. Łódzka 18, 95-100 Zgierz 

+48 609 439 230 

warsztaty@easyrobot.pl 

  


