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Stawianie pierwszych kroków w nauce programowania dobrze
jest rozpocząć od najmłodszych lat. Na tym etapie kodowanie
powinno sprowadzać się do wypracowania pewnego sposobu
myślenia o językach kodowania jako ścieżce do celu i sposobie
wyciągania logicznych wniosków. Poprzez gry i zabawy rozwijamy ogólne umiejętności dzieci w tej dziedzinie. Bazujemy
na pomocach, które nie wymagają użycia komputera czy tabletu.
Do rozwiązywania problemów programistycznych wystarczą
zabawy i gry oparte o zasady tradycyjnych gier typu Sudoku,
kółko i krzyżyk, szachy, warcaby czy szukanie drogi w labiryncie. W kolejnych etapach możemy wykorzystać aplikacje
komputerowe realizowane w edukacyjnym języku Scratch, który
umożliwia łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji
bądź gier. Programowanie odbywa się w sposób wizualny –

elementy języka mają postać puzzli, które ułożone w odpowiedni sposób tworzą program lub grę.
Nauka języka kodowania nie musi oznaczać spędzania wielu
godzin przy komputerze. Coraz częściej wykorzystuje się w tym
celu nowoczesne zabawki w postaci robotów edukacyjnych,
które pozwalają dzieciom zaplanować ich pracę i sterować nimi.
Układając kolorowe klocki na tablicy, dzieci wyznaczają trasę
robota po tematycznych matach. W ten sposób piszą swoje
pierwsze programy i uczą się pozornie trudnych zagadnień:
algorytmów, pętli czy rekurencji. Dla starszych dzieci dedykowane są zestawy klocków, z których tworzy się roboty od postaw, programuje się ich zakres ruchów i działań. Te zabawki
rozwijają nie tylko umiejętności programistyczne, ale również
przybliżają zagadnienia związane z robotyką i elektroniką.

Robotami można sterować za pomocą darmowych aplikacji, dostępnych w sklepach App Store (iOS) i Google Play (Android) lub na stronie:
www.tts-group.co.uk/tts-content/free-apps-for-our-floor-robots.html

bee-bot
TG 0363

349 zł

blue-bot
TG 0485

499 zł

Pi2Go
TG 0490

749 zł

Robot podłogowy, który porusza się trasą wyzna
czoną przez dzieci.

Można nim sterowac za pomocą tabletu lub komputera. Blue-Bot ma przezroczystą obudowę, co daje
możliwość obserwacji działania mechanizmów.

Robot bazujący na komputerze Raspberry Pi.
Programowanie odbywa się poprzez narzędzie
Scratch lub bezpośrednio w języku Python.

Tafelki kierunkowe

Tafelki ilościowe

Panel sterowania

Zestaw do programowania Blue-Bota: 25 tafelków,
panel z głośnikiem, bluetooth, ładowarka.

Zestaw do programowania Blue-Bota: 25 tafelków,
panel z głośnikiem, bluetooth, ładowarka.

TG 1172

225 zł

TG 0546

225 zł

575 zł

TG 1118

Zestaw do programowania Blue-Bota: 25 tafelków,
panel z głośnikiem, bluetooth, ładowarka.

Tablica Tęczowa

Kontroler Scratch

Robot Myszka

Umożliwia kontrolowanie wyświetlanych efektów za
pomoca jezyka Scratch. W połączeniu z kontrolerem pozwala zaprojektować popularną grę Snake.

Alternatywa dla klawiatury i myszki przy programowaniu w Scratch. Podczas zabawy dziecko rozwijaja
umiejętności programowania i debugowania.

Mysz należy zaprogramować tak, aby pokonała
trasę z labiryntem i tunelami w celu zdobycia sera.

TG 0531

sklep.nowaszkola.com

225 zł

TG 0530

149 zł

LR 0012

259 zł

infolinia: 0 801 5555 08

Złapmy Lwa!
PN 0079

1290 zł

Złapmy lwa! to wyjątkowy zestaw pomocy dydaktycznych rozwijających
myślenie logiczne i strategiczne najmłodszych uczniów. Gra zachowuje
wszystkie walory europejskich szachów, sprowadzając je jednak do niezbędnego minimum: czterech figur-zwierzątek i małej planszy o wymiarach
trzy na cztery pola. Scenariusze zajęć są przygotowane dla wszystkich
nauczycieli, szczególnie dla tych, którzy rozpoczynają dopiero nauczanie
programowania najmłodszych uczniów. Nie są wymagane umiejętności
informatyczne ani umiejętności grania w szachy.
Gra spełnia wymogi podstawy programowej w zakresie nauki programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym. Reguły da się wyjaśnić w kilka minut
(można też wyświetlić animowany film z instrukcją). Nie trzeba też pamiętać
o możliwych ruchach zwierząt na planszy – są oznaczone widocznymi na
figurach znakami. Gra rozwija myślenie logiczne i strategiczne, ma proste
reguły, piękną grafikę i bogatą obudowę gamifikacyjną. Nauka odbywa się
podczas zabawy w grupie, głównie na dywanie klasowym.
Zestaw zawiera:
• wielkowymiarową gra (8 miękkich poduszek z planszą) dla całej klasy
• 12 zestawów do gry w parach
• 25 kompletów kart pracy, instrukcji i certyfikatów umiejętności.
• 25 kompletów kart turniejowych z naklejkami oraz plakietek-nagród
• 25 kolorowanek do wykonania własnych zestawów do gry
• poradnik metodyczny i dopracowane scenariusze zajęć
• ćwiczenia interaktywne na tablicę multimedialną i materiały multimedialne na płycie CD

Programowanie dla najmłodszych!
1490 zł
Szkolenie

W celu uzgodnienia szczegółów
skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta:
•

42 630 17 28

•

801 5555 08

PN 0080

Programowanie dla najmłodszych, czyli od japońskich szachów do programowania w zabawie – szkolenie z warsztatami dla nauczycieli nauczania
wczesnoszkolnego.
• Czas szkolenia: 5h lekcyjnych
• Ilość uczestników w grupie: do 12 nauczycieli
• Termin i miejsce szkolenia: wskazane przez Zamawiającego
Szkolenie w sposób praktyczny pokazuje, jak uczyć programowania w zabawie, grach i poprzez rozwiązywanie problemów, zgodnie z nową podstawą
programową nauczania informatyki dzieci najmłodszych. Przedstawiamy
najprostsze, a jednocześnie kluczowe elementy przygotowujące do programowania, takie jak: podział procesów złożonych na proste elementy,
odwracanie procesów, zapisywanie obrazkowych instrukcji, analizowanie

Umiem programować!
PN 0060

i rozwiązywanie prostych, konkretnych problemów, samodzielne tworzenie języka złożonego z obrazków i tworzenie prostych gier planszowych.
Proponujemy scenariusze zajęć oparte na rzeczywistych sytuacjach, ćwiczeniach ruchowych, grupowej pracy na klasowym dywaniku oraz pracy
w parach. Metodami zajęć są ćwiczenia praktyczne – indywidualne i zespołowe, wykład problemowy, dyskusja, burza mózgów.
Po ukończeniu kursu nauczyciel będzie posiadał umiejętność: kształcenia
poprzez umiejętności rozumienia, analizowania i rozwiązywanie problemów
na bazie logicznego, algorytmicznego i abstrakcyjnego myślenia i sposobów
przekazywania informacji.
*Cena nie obejmuje usługi wynajęcia sali.

Nauka programowania przez zabawę bez użycia komputera.Zestaw
przeznaczony dla całej klasy zawiera:
• 32 wielkowymiarowe kartony kwadratowe i 32 kartony prostokątne
do budowania plansz, map i labiryntów na podłodze.
• 4 zestawy po 64 kartony do pisania instrukcji
• program komputerowy do budowania plansz i pisania i wykonywania instrukcji
• 32 scenariusze zabaw i zajęć

1990 zł

Zaczniemy od samego pojęcia kodowania, czyli umownego przedstawienia prostych czynności np. ruchów rąk i nóg np. przy pomocy symboli
i kolorów. Przejdziemy do „pisania” instrukcji, czyli podziału czynności
na proste elementy, w których potem poszukamy powtarzalnych cykli,
np. idąc na przemian stawiamy krok lewą i prawą nogą. Zbudujemy na
podłodze mapę i „napiszemy” jak przejść drogę pomiędzy zadanymi
miejscami. Zabawimy się też w podchody używając instrukcji umieszczonych w różnych miejscach samej mapy.
Bawiąc się dzieci zdobywają kluczowe kompetencje informatyczne, ale
też rozwijają podstawy myślenia matematycznego i świadomego posługiwania się językiem stanowiącym system znaków o określonej strukturze.

Więcej informacji w dziale Multimedia (Katalog Szkoła) oraz Edukacja (Katalog Żłobek i Przedszkole)

Dzięki wbudowanemu silniczkowi, robot wykonuje dowolną sekwencję ruchów,
a po zamontowaniu odpowiednich czujników zacznie reagować na dotyk,
światło, ruch albo dźwięk. Samodzielne złożenie robota zapewni doskonałą
zabawę i będzie doskonałą okazją do nauki podstaw programowania, robotyki
i elektroniki. Zestawy mogą łączyć się z sobą, są zróżnicowane i dostosowane
zarówno dla dzieci rozpoczynających przygodę w świecie programowania,

jak i dla tych, które będą chciały stworzyć trudniejsze konstrukcje i napisać
bardziej skomplikowane programy.
Wszystkie podstawowe instrukcje znajdują się na dołączonych płytach CD.
Łatwy dostęp do bardziej skomplikowanych modeli i kodów programowania można znaleźć na stronie:
www.nowaszkola.com

Robot z czujnikiem światła

Robot Samochód

599 zł
50 klocków; czujniki; akustyczny, dotykowy, świetlny;

AJ 3141

599 zł
40 klocków; czujniki: 2 dotykowe, 2 na podczer-

AJ 3142

wień; 2 silniczki DC

Czujniki: dźwiękowy, dotykowy, 2 świetlne; na podczerwień, akcelerometr; 2 silniczki DC, 3 silniczki
servo; 4 dody LED, brzęczyk

Robot Advanced

Robot Transformers

Robot T.Rex

AJ 3140

4 diody LED, brzęczyk

AJ 3143

1399 zł

150 klocków; czujniki; dźwiękowy, dotykowy, 2
świetlne, na podczerwień, akcelerometr; 2 silniczki DC, 8 silniczków servo; 4 diody LED, brzęczyk

Zestaw Dash&Dot
DS 1002

AJ 3210

Robot Basic

999 zł

100 klocków; czujniki: 2 dotykowe, 2 na podczerwień; silniczek DC, 6 silniczków servo; dioda LED,
brzęczyk

AJ 7871

1299 zł

589 zł

120 klocków; zestaw klocków konstrukcyjnych
(5 w 1), zestaw automatyki (4 w 1), 3 silniczki servo

1299 zł

W zestawie roboty Dash i Dot, wyrzutnia, cymbałki do tworzenia melodii w aplikacji Xylo, spychacz, uchwyt do holowania, uszy i ogon królika, 4 łączniki do klocków Lego, 2 kabelki
do ładowania.
Poprzez zabawę z robotem dzieci wchodzą w świat programowania (tworzenie zdarzeń, algorytmów, budowanie
sekwencji, pętli i wiele innych), rozwijając umiejętności logicznego myślenia, kreatywnego podejścia, precyzyjnego
prezentowania swoich myśli, współpracy i podstaw języka
angielskiego. Z punktu widzenia dziecka, roboty to przede
wszystkim świetna zabawa.

Więcej informacji w dziale Multimedia (Katalog Szkoła) oraz Edukacja (Katalog Żłobek i Przedszkole)
Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 66 §1. Firma nowa szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
bądź zamienników oferowanych produktów. Zmiany te nie stanowią przyczyny reklamacji.

sklep.nowaszkola.com

infolinia: 0 801 5555 08

