"To nie czary. To nauka". Zapraszamy do świata nauki, po którym przeprowadzą animatorzy. Będziecie mogli
przeprowadzić magiczne eksperymenty: stworzyć tęczę w probówce, sztuczny śnieg. Będziecie mogli
zapoznać się z nowymi technologiami – wydruki 3D, a także poznać tajniki ludzkiego ciała na warsztatach
anatomii (tu będzie szkielet ludzki i w przystępny dla dzieci sposób opisany człowiek). Czeka nas także pokaz
Fakira chodzącego po gwoździach i niezwykły pokaz iluzjonistyczny (tu będzie opis naukowy dlaczego
człowiek może wykonywać takie rzeczy - matematyka ).
Wstęp wolny. Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 58, ul. Mieszka I 7.
Termin i godzina: 13 października 2018 14:00-17:00.
Ponadto mamy jeszcze wolne miejsca na zajęciach z robotyki:
Dzieci pracują w parach, z których każda ma do dyspozycji zestaw klocków LEGO i laptopa ze specjalistycznym
oprogramowaniem.
Pod okiem edukatora będą budowały, programowały i ożywiały swoje roboty.
Dzieci nie muszą mieć żadnych doświadczeń z obsługą komputera, czy programowaniem. Wszystkiego nauczą
się na zajęciach.
Celem zajęć jest:
•

rozbudzenie kreatywności i wyobraźni przestrzennej uczestników,

•

nauka logicznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Poprzez zabawę i praktykę dzieci w sposób naturalny będą mogły przyswajać wiedzę z zakresu matematyki,
czy informatyki.
Dzieci podczas zajęć będą również ćwiczyły małą motorykę oraz analizę i syntezę, a także koordynację okoręka.
Cykl składa się z 6 zajęć odbywających się raz w tygodniu, trwających 1 godzinę zegarową.
W grupie może uczestniczyć maksymalnie 14 uczestników.
Planujemy zapisy do dwóch grup:
•

Grupa I – wtorki godz. 16:00-17:00 – dzieci w wieku 6 i 7 lat – budowanie i programowanie z klockami
LEGO WeDo,

pierwsze zajęcia 9 października,
•

Grupa II – wtorki godz.17:15-18:15 – dzieci w wieku 8 i 9 lat – budowanie i programowanie z klockami
Lego WeDo 2.0+Skratch,

pierwsze zajęcia 9 października.
Zapisy odbywają się poprzez wysyłanie zgłoszeń na adres email: zajecia@ckia.waw.pl, w tytule wiadomości
należy podać tytuł zajęć – „Zajęcia z robotyki”.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w zajęciach decyduje kolejność
zgłoszeń.
Zajęcia odbywają się w „Cafe Sąsiad”, przy ul. Księcia Ziemowita 16 w Warszawie.

Jeśli rodzina nie ma dostępu do internetu prosimy o pozostawienie informacji np. w szkole.

