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O nas 

 

Misją Planety Robotów jest edukacja i popularyzowanie nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży 

w środowisku nowych technologii. Naszą główną działalnością są zajęcia edukacyjne z 

robotyki. Uczymy się robotyki, ale też wykorzystujemy to złożone środowisko do ogólnego 

nauczania STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Podczas naszych 

warsztatów projektujemy, budujemy, programujemy i testujemy roboty na różnych 

poziomach (w zależności od wieku i poziomu zaawansowania). 

 

Jak wyglądają warsztaty?  

 

Nie korzystamy z gotowych instrukcji, a z 

opracowanego przez nas programu zajęć 

edukacyjnych. Przebieg 1,5 godzinnych warsztatów 

z robotyki dostosowujemy do umiejętności i 

poziomu zaawansowania uczestników. Uczymy, jak 

przy pomocy blokowego języka programowania 

(opartego na LabVIEW G lub SPIKE) wprawić 

maszyny w ruch. Tłumaczymy, odpowiadamy na 

pytania, pomagamy, ale przede wszystkim 

stawiamy na kreatywność naszych najmłodszych 

uczestników. Kiedy roboty zostaną już zbudowane, 

testujemy efekty swojej pracy, czyli po prostu 

świetnie się bawimy!  

               Budujemy: 

 

 roboty patrolujące teren 

 silnych zapaśników sumo 

 aerodynamiczne wyścigówki 

 algorytmiczne sortownie 

 mechaniczne zwierzaki 

 instrumenty koncertowe 

 ...i wiele, wiele innych! 



 

Możliwość wyboru robota 
 
LEGO Mindstorms EV3   LEGO SPIKE Prime 

 
 

 

 

 

Rozwijanie robotycznych umiejętności 

jest możliwe dzięki oprogramowaniu 

EV3 Software na komputery, które 

oferuje bardziej zaawansowany, ale 

nadal przyjazny użytkownikowi, 

interfejs programowania. 

„Serce” produktu to Inteligentny klocek 

EV3 z potężnym procesorem ARM9, 

portem USB do połączeń Wi-Fi i 

internetowych, czytnikiem kart Micro 

SD, podświetlanymi przyciskami i 4 

gniazdami silników. W zestawie 

znajdują się 3 interaktywne 

serwosilniki, pilot, ulepszony czujnik 

koloru, zaprojektowany na nowo 

czujnik dotykowy, czujnik podczerwieni 

i elementy LEGO® Technic do budowy 

robota. 

 

 

 

SPIKE Prime łączy kolorowe elementy 

konstrukcyjne LEGO, łatwy w obsłudze 

sprzęt oraz intuicyjne środowisko 

kodowania typu przeciągnij i upuść 

oparte na języku Scratch. To doskonały 

sposób na zaangażowanie uczniów w 

ciekawą zabawę, która jest okazją do 

nauki, rozwijania umiejętności myślenia 

krytycznego i rozwiązywania złożonych 

problemów o różnym stopniu 

trudności.  

Głównym elementem systemu SPIKE 

Prime jest Hub, który można 

programować. To zaawansowane 

urządzenie w kształcie klocka jest łatwe 

w obsłudze i ma 6 portów 

wejścia/wyjścia, matrycę świateł 5x5, 

moduł Bluetooth, głośnik, żyroskop 6-

osiowy i akumulator. Dużo możliwości 

łączenia klocków z Hubem, silnikami i 

czujnikami oraz nowe, duże elementy 

konstrukcyjne pozwolą uczniom 

spędzić mniej czasu na budowaniu, a 

więcej na uczeniu się.



 

 
Bezpłatne zajęcia pokazowe 
 
Zachęcamy Państwa do organizacji bezpłatnych pokazowych zajęć z LEGO 

Robotyki w Państwa Szkole. Pokazy prowadzimy w klasach lub grupach do 

30 osób. Każdy pokaz prowadzony jest przez dwóch doświadczonych 

instruktorów LEGO® Robotyki. Czas trwania jednego pokazu to 45 minut. 

Chętnie zorganizujemy warsztaty dla kilku grup jedna po drugiej.  

 

Zajęcia semestralne 
 
Jeżeli po pokazie naukowym dzieci byłyby zainteresowane regularnymi zajęciami z LEGO® 
robotyki to jesteśmy w stanie je zorganizować u Państwa w Szkole. Proponujemy rozpoczęcie 
współpracy od października 2020. 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 LEGO Robotyki 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. 

 
 

 

 

 

 

Zajęcia prowadzimy w dwóch grupach wiekowych dzięki czemu dopasowujemy poziom zajęć 

do uczestników. Grupy są małe i prowadzone zawsze przez dwóch instruktorów. Roczne 

zajęcia to 28 spotkań po dwie godziny lekcyjne. Jest możliwość płatności na 3 sposoby: 

jednorazowo (1500 zł), w dwóch ratach (2 x 800 zł) oraz w czterech ratach (4 x 450 zł). 

Zajęcia prowadzimy w obowiązującym standardzie sanitarnym. 

 

Kontakt: 
t: +48 731 471 482 
m: waw@planetarobotow.pl 
www.planetarobotow.pl 

Planeta Robotów 
Ul. Włoska 8 
00-777 Warszawa 
 

  

Klasy 1-3 

oraz 4-6 
Maks. 12 

osób 

28 
spotkań 
90 minut 

Cena od 

ok. 50 zł 

za 

zajęcia 

Spotkajmy się! 
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