
Warsztaty edukacyjne 
z Towarzystwem ALIA

Uczymy. Bawimy. Budujemy z klockami LEGO®



Warsztaty edukacyjne to innowacyjne

zajęcia z robotyki dla dzieci i młodzieży

w wieku od 5 do 14 lat

z użyciem markowych zestawów

LEGO® oraz ENGINO®.

Tworzymy wyjątkową atmosferę

warsztatów, podczas których

uczymy budując oraz programując za

pomocą uwielbianych przez dzieci

klocków oraz zestawów.



Nasze cele edukacyjne

Wykorzystujemy S-T-E-M

STEM to wyjątkowy sposób prowadzeni zajęć

wykorzystując w jednym czasie elementy 4

dziedzin:

• NAUK PRZYRODNICZYCH,

• TECHNOLOGII,

• INŻYNIERII i…

• …MATEMATYKI.

Budowanie modeli to praktyczne

doświadczenie, które zachęca do

krytycznego i technicznego myślenia,

kreatywnego rozwiązywania problemów.
Dzięki takiemu podejściu dzieci w praktyce, w

sposób nieświadomy uczą się i poznają:

prawa fizyki, mechaniki czy też działania

matematyczne takie jak: liczenie, dzielenie,

mierzenie czy szacowanie.



Zajęcia prowadzone przez naszych animatorów
odbywają się na terenie szkoły w pomieszczeniu
dostosowanym do ilości dzieci biorących udział
w warsztatach.

Czas trwania: 90 minut

Dojazd na terenie Poznania, Gminy

Skoki oraz powiatu poznańskiego
GRATIS

Zapewniamy wszystkie materiały

edukacyjne potrzebne do
przeprowadzenia zajęć

Warsztaty edukacyjne
Jak to działa ?



Warsztaty edukacyjne – minuta po minucie

1-2’ min.

Powitanie i przedstawienie

zasad obowiązujących

na zajęciach.

2-25’ min.

Prezentacja edukacyjna poruszająca wybraną 

tematykę zajęć.

Prezentacja ma tworzyć bazę teoretyczną 

pod warsztatową część zajęć, tak aby 

poznaną wiedzę teoretyczną uczniowie mogli 

następnie zweryfikować praktycznie.

25-60’ min.

Składanie wybranego modelu lub

Modeli przy użyciu odpowiednich 

zestawów i instrukcji. Dzieci pracują

w parach, chyba, że konkretne 

zadanie wymaga innej struktury 
grup.

60-90’ min.

Dyskusja na temat 

zbudowanych modeli 

i przypomnienie 

najważniejszych punktów 

zajęć.

Na końcu rozłożenie 

modeli do pudełek.



Rok szkolny 2018/19

Przykładowe tematy warsztatów edukacyjnych*
*każdy temat jest dostosowany do wieku uczestników

• Koło zębate i mechanizmy

• Ekologia

• Maszyny latające

• Mosty

• Energia wokół nas

• Robo-zwierzęta

• Misja w Kosmos

• Sortowanie odpadów

• Pojazdy

Zapytaj nas o więcej tematów



Cena

Cena: 350 PLN/ grupa do 20 dzieci (15 PLN/ każde kolejne dziecko)

Czas trwania zajęć: 90 minut / 1 grupę

Dowiedz się więcej o nas:

alia.org.pl

facebook.com/alia.towarzystwo

) 

Korzystając z naszych warsztatów wspierasz działalność 

charytatywną Towarzystwa ALIA



Oferujemy:

• Dmuchaniec do skakania

• Zdalnie sterowane samochody

• Wata cukrowa

• Eventowe warsztaty z Lego

• Eventowe warsztaty z Robotyki

Towarzystwo ALIA oferuje również

organizację atrakcji oraz stanowisk

warsztatowych na festyny oraz

imprezy okolicznościowe takie jak:

Festyn szkolny, Dzień Chłopaka,

Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień
Wiosny, Dzień Dziecka itp..

Oferta dodatkowa

Skontaktuj się z nami
Razem przygotujemy ofertę



alia.org.pl
fb.com/alia.towarzystwo

Towarzystwo ALIA

tel. 531 509 012

biuro@alia.org.pl

Centrum Spotkań ALIA

ul. Kościelna 9c, Skoki


