Wstęp
do programowania
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 krzy-

żyk, 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.

Owocowy ogród
NS 0399

99 zł

Gra logiczna polegająca na układaniu figurek owoców na tablicy wg schematów z kart pracy. Zadania
stopniowane są według trudności. Zadaniem gracza
jest przekształcenie układu przy jak najmniejszej liczbie ruchów. Gra rozwija logiczne myślenie i umiejetność przewidywania.
• 1 tablica o wym. 34 x 34 cm, wykonana z solidnej płyty z 16 polami
• 16 owoców(banany, jabłka, truskawki, winogrona)
• 24 karty pracy o wym. 23 x 11 cm
• wiek: 5+

Gra uczy i rozwija:
• wyobraźnie przestrzenną
• logiczne myślenie
• imiejętność przewidywania
• porządkowania przedmiotów w przestrzeni

Postaraj się wykonać polecenie w jak najmniejszej ilości ruchów. Po skończonym zadaniu porównaj liczbę swoich ruchów z tymi na kartach
pracy umieszczonymi na czerwonych paskach.

sklep.nowaszkola.com

Złapmy Lwa. Japońskie szachy dla dzieci
To wyjątkowy zestaw pomocy dydaktycznych, który
opiera się na japońskiej grze Dobutsu shogi (dosł.
„zwierzątkowe szachy”, jap. どうぶつしょうぎ).
Gra zachowuje wszystkie walory logiki i strategii znanej z europejskich szachów sprowadzając je jednak
do niezbędnego minimum: czterech figur-zwierzątek dla każdego z dwóch graczy i małej planszy o
wymiarach trzy na cztery pola.
Gra realizuje podstawę programową MEN
w zakresie powszechnego wprowadzenia szachów
do szkół podstawowych. Zalecenie to obowiązuje
od 1 września 2017.
Gra spełnia wymogi podstawy programowej w zakresie nauki programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym i rozwija kluczowe umiejętności dzieci.

Plansza stolikowa

Gry używa milion dzieci na całym świecie

Proste reguły gry

Złapmy Lwa to świetny sposób
na wprowadzenie każdego do
świata strategicznego myślenia.
Za słodką grafiką i uroczymi
zwierzakami ukryta jest gra
o niezwykle prostych i jasnych
zasadach, która jednocześnie
nie ustępuje złożonością
i głębią szachom.
Dzieci są nią oczarowywane,
natychmiastowo i z ogromnym
entuzjazmem przystępują do
rozgrywki, nie zdając sobie
sprawy, jak wiele się uczą.
Wojciech Jedynak – informatyk, nauczyciel japońskich szachów, Mistrz Polski w Shogi w roku 2016
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Pomoce trwałe:

Pomoce jednorazowe:

• gra dywanowa do zabawy grupowej – mata
o wym. 1,5 x 2 m i 8 dużych miękkich poduszek

• karty pracy (124 sztuk, 8 wzory)

• 12 zestawów stolikowych do gry w parach na
kartonowej planszy o rozmiarze A4
• poradnik metodyczny wraz ze scenariuszami zajęć
• ćwiczenia interaktywne na tablicę multimedialną
i materiały multimedialne

Rozwija:

• myślenie logiczne i strategiczne
• pamięć i orientacja przestrzenna

• certyfikaty umiejętności (100 sztuk, 4 wzory)

• umiejętność analizy i rozwiązywania problemów

• karty turniejowe z naklejkami (25 sztuk)

• intuicję, wyobraźnię

• przypinki i naklejki – nagrody
• plakat A3 z zasadami gry

• umiejętność koncentracji

• kolorowanki do wykonania własnych zestawów
do gry w domu przez dzieci (25 sztuk)

• zdolność doskonalenia się

• umiejętność radzenia sobie ze stresem

Kompletny zestaw dla 25 dzieci

Dodatkowy zestaw pomocy
jednorazowych

PN 0079

PN 1000

1290 zł

• zawiera pomoce trwałe i jednorazowe dla 25 dzieci

250 zł

• zawiera pomoce jednorazowe dla 25 dzieci

8 poduszek
zek

Mata dywanowa
wa

Umiem programować
PN 0060

1990 zł

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

sklep.nowaszkola.com

Zaczniemy od
d samego
amego pojęcia
poję
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.

Szachy i Warcaby
TF 4856

Szachy szkolne drewniane
55 zł

BB 0001

• wym. 31 x 31 x 2,4 cm
• drewniane

Warcaby i Chińczyk
NS 3019

Szachy i Chińczyk
magnetyczne

31 zł

• dwustronna plansza
• wym. 28,5 x 28,5 cm

TF 2718

Chińczyk, Węże i drabiny
magnetyczne

Szachy i Warcaby
magnetyczne

TF 2734

32 zł

TF 3810

• wym. 17 x 17 x 2,5 cm

26 zł

• wym. 17 x 17 x 2,5 cm

27 zł

• wym. 25 x 25 x 2 cm

Logiczne sześciany

Kółko i krzyżyk
BA 0151

62 zł

• wym. 28 x 28 cm

NS 0311

44 zł

210 zł

Wersja 3D pozwala bawić się na 3 płaszczyznach.
• podstawa 28 kulek (14 czerwonych 14 żółtych)

• 10 kart ze wzorami o wym. 25 x 14 cm; 4 podstawki
o dł. 25 cm; 80 klocków o wym. 2,8 x 2,8 cm; wym.
pudełka 50 x 33 cm

Mastermind.
Gra logiczna

Minimózg.
Gra logiczna

GK 0180

110 zł

IV 3002

• drewniana tablica z otworami o wym. 255 x 2 x 12,5 cm
• 60 kołeczków w 5 kolorach, 20 kołeczków
zków czarnych
i 20 kołeczków białych, instrukcja

Adres
90-248 Łódź
ul. POW 25

Telefon
(42) 630 17 28
(42) 630 04 88

52 zł

• 96 pionków w 8 kolorach; wym. 29,5 x 15 x 3 cm

Fax
(42) 632 73 28

Infolinia
801 5555 08

@
poczta@nowaszkola.com

www.nowaszkola.com
www.sklep.nowaszkola.com

/NowaSzkola1992

