
TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH Z ROBOTYKĄ DLA DZIECI Z KLAS I-VI 

 

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach z robotyki skierowanych do dzieci z 

terenu Gminy Miasta Rzeszowa realizowanych przez Stowarzyszenie Fabryki Inicjatyw 

Podkarpackich. Zajęcia poprowadzą instruktorzy Spice Gears Academy Podkarpackie. 

 

Cykl zajęć dla jednej grupy to 16 spotkań po 90 minut. Grupa liczy maksymalnie 12 

uczestników w zbliżonym wieku. W projekcie weźmie udział 10 grup. Łączna liczba uczniów 

biorących udział w zajęciach to 120 osób. 

 

Terminy (decyduje kolejność zgłoszeń liczba miejsc ograniczona).  

Szczegóły są dostępne w formularzu pod adresem: 

https://forms.gle/3ziXuBz1ZaDCrd5F7 

 

Skrócony rozkład zajęć: 

 

Explore – od I do III klasy szkoły podstawowej zajęcia odbywać się będą od październik do 

grudnia. W każdy wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 17:00 do 18:30 dodatkowo 

w sobotę odbędą się zajęcia w godzinach I grupa: od 9:00 – 10:30, II grupa 10:45 do godz. 

12:15. 

 

Challaange – od IV do IV klasy szkoły podstawowej zajęcia odbywać się będą od październik 

do grudnia. W każdy wtorek, czwartek i piątek w godzinach od 18:45 do 20:15 dodatkowo 

w sobotę odbędą się zajęcia w godzinach I grupa: od 12:30– 14:00, II grupa 14:15 do godz. 

15:45. 

 

Zajęcia w okresie jesienno-zimowy planowane są w formie stacjonarnej w przestrzeni Urban 

Lab Rzeszów (ul. 3 Maja 13, I piętro). 

 

W przypadku wprowadzenia na obszarze kraju stanu zagrożenia epidemicznego istnieje 

możliwość przeprowadzenia zajęć w trybie zdalnym ONLINE, dzieci będą miały możliwość 

projektowania robotów 3D w programie LEGO DESIGNER prowadzonych na żywo przez 

Instruktora w wyizolowanym środowisku symulatora używają programów do programowania 

PixBlocks i CoderZ. 

 

Dodatkowe informacje: 

 

Zajęcia LEGO robotyki opierają się o unikalny, autorski system edukacji opracowany przez 

Mistrzów Świata w robotyce. Spice Gears to pierwsza w Polsce drużyna FIRST Robotics 

Competition stworzona w 2015 roku w Kraśniku. Młodzi ludzie, których połączyły szerokie 

zainteresowania mechaniką, elektroniką, informatyką, programowaniem oraz robotyką. 

Zaangażowanie i ambicja, z jaką podchodzą do zadań, sprawiają, że są pionierami 

młodzieżowej robotyki w Europie Środkowo - Wschodniej. Drużyna ta wielokrotnie 

udowodniła, że potrafi wygrywać z najlepszymi zespołami z całego świata. 

 

ZADANIE WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW URZĘDU MIASTA RZESZOWA 

 

 

https://forms.gle/3ziXuBz1ZaDCrd5F7


Partnerzy: 

 

Spice Gears Academy Podkarpackie 

 

Gmina Miasto Rzeszów 

 

Urban Lab Rzeszów 
 


