
Oferta dla Twojej szkoły

Warsztaty DigiKids - Wielkanoc



KIM JESTEŚMY

Fundacja  Digital  University,  to  organizacja edukacyjna,  której  nadrzędnym  celem jest
rozwoju dzieci i młodzieży poprzez innowacje i zapoznanie z tematyką nowych technologii.

Jednym z najważniejszych przedsięwzięć Fundacji jest projekt DigiKids. Od ponad 4 lat
organizujemy warsztaty semestralne, jednorazowe, otwarte, okolicznościowe (imprezy
gwiazdkowe dla dzieci pracowników, itp.). Wzięło w nich udział ponad 8.000 uczestników.

Na nasze warsztaty uczęszczają również dzieci, które pochodzą ze środowisk wykluczonych  
(domów dziecka, świetlic środowiskowych).

Realizujemy również projekty w partnerstwie z innymi organizacjami i firmami. Największe  
projekty przeprowadzone przez nas we współpracy z naszymi partnerami, to:

 „Laboratorium bezpiecznego Internetu T-mobile” – realizacja we
współpracy z T-Mobile, 2017/2018 (rozpoczęcie edycji 2019 już wkrótce)

 „Młodzieżowa Akademia Biznesu i Przedsiębiorczości” – realizacja we
współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, 2018/2019

 Warsztaty z elektroniki i programowania dla dzieci w ramach otwarcia
pracowni Orange w małych miastach i wsiach w Polsce – współpraca z
Orange, 2017



do tego  

stanie

„Dzieci chcą się uczyć  

stopnia, że nie są w

odróżnić nauki od zabawy. Myślą

dorośli ich nie  

że nauka to nie

tak, dopóki  

przekonają,  

zabawa.”

- Glenn Doman

• Nauka = zabawa

• Stawiamy wyzwania

• Nie dajemy gotowych rozwiązań

• Zachęcamy do samodzielnego wyciągania  

wniosków

• Uczymy logicznego myślenia

• Pozwalamy popełniać błędy

• Budujemy współpracę w grupie

• Zachęcamy do współtworzenia  

technologii

JAK UCZYMY



Easter Egg Hunt z Photonem

Easter egg hunt to pełna emocji Wielkanocna

zabawa, podczas której dzieci z pomocą robota Photona

pozbierają Wielkanocne czekoladowe jajka. To połączenie

przyjemnego z pożytecznym, dzięki któremu w atmosferze

śmiechu i zabawy, dzieci zbudują tor wyścigowy dla Photonów

oraz nauczą się programowania robotów, tak aby jak

najszybciej ukończyć wyścig Wielkanocny i zdobyć

czekoladowe łakocie.

Celem warsztatów jest rozwinięcie :

 umiejętności programowania Photonów

 umiejętności manualnych oraz technicznych

 myślenia krytycznego oraz kreatywności

 pracy projektowej w zespole

 wiedzy z zakresu tradycji Wielkanocnych
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Pisanki z ozobotami

Pisanki z ozobotami to kreatywne zajęcia,

podczas których dzieci ozdobią duże pisanki oraz zakodują

je w taki sposób, aby ozoboty poruszały się po nich

wykonując założone zadania. To czas pełen zabawy oraz

nauki, dzięki której dzieci rozwiną logiczne myślenie oraz

wyrażą swojego artystycznego ducha.

Celem warsztatów jest rozwinięcie:

 umiejętności programowania ozobotów

 logicznego myślenia

 kreatywności

 umiejętności artystycznych

 umiejętności pracy projektowej w zespole
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Wielkanocne Makey Makey

Wielkanocne Makey Makey to fascynująca

zabawa z wielofunkcyjną płytką Makey Makey, dzięki której

dzieci zagrają na owocach w proste Wielkanocne

komputerowe gry zręcznościowe. To także warsztaty, podczas

których dzieci dadzą się porwać naukom ścisłym oraz

odkryją świat fizyki poprzez zabawę.

Celem warsztatu jest rozwinięcie:

obwód

• umiejętności używania płytki Makey Makey

 wiedzy z zakresu fizyki – przewodnictwo,  
zamknięty, poprzez zabawę i doświadczanie

 umiejętności technicznych oraz manualnych

 kreatywności
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Wielkanocne lampki

Wielkanocne lampki to warsztaty, podczas

których dzieci zbudują lampki w kształcie jajka, a następnie

udekorują je za pomocą długopisów 3D oraz innych ozdób.

Warsztaty, to pełna kreatywności zabawa umożliwiająca

dziecku stworzenie pisanko-lampki, która pozostanie z nim

na wiele miesięcy.

Celem warsztatów jest rozwinięcie:

 umiejętności i wiedzy elektronicznej poprzez praktykę

 umiejętności konstruktorskich i wyobraźni przestrzennej

 umiejętności manualnych i technicznych

 kreatywności
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Wielkanocne roboty pisklaki

Roboty pisklaki to warsztaty, podczas których

dzieci zbudują swojego pierwszego robota na płycie CD,

który będzie wspaniałym kompanem podczas Wielkanocnego

śniadania. To zabawa pełna nauki, elektroniki oraz pierwsze

kroki na drodze młodego inżyniera.

Celem warsztatów jest rozwinięcie:

 umiejętności i wiedzy z zakresu elektroniki poprzez  
doświadczanie oraz zabawę

 umiejętności technicznych oraz manualnych

 logicznego myślenia

 kreatywności

 umiejętności artystycznych
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Fluorescencyjne kurki
i zajączki

Fluorescencyjne kurki i zajączki to

wyjątkowe warsztaty, na których dzieci udekorują

styropianowe kurki oraz zajączki różnymi ozdobami oraz

pomalują je fluorescencyjną farbą, dzięki czemu będą mogły

im towarzyszyć w nocy.

Celem warsztatów jest rozwinięcie :

 umiejętności i wiedzy z nauk ścisłych poprzez

doświadczanie i zabawę

 wiedzy z zakresu fluorescencji

 umiejętności manualnych oraz technicznych

 kreatywności

 umiejętności artystycznych

OFERTA DLA TWOJEJ SZKOŁY



Hydroponiczne doniczki
z  rzeżuchą

Hydroponiczne doniczki z rzeżuchą to

fascynujący warsztat, podczas którego dzieci stworzą

samopodlewającą się doniczkę i posieją w niej rzeżuchę. Aby

przyspieszyć wzrost rzeżuchy dzieci stworzą źródło światła,

które przyspieszy proces fotosyntezy. To zabawa pełna

odkryć świata nauki oraz eksperymentów.

Celem warsztatu jest rozwinięcie:

• umiejętności i wiedzy z zakresu nauk ścisłych poprzez  
doświadczanie oraz eksperymentowanie

• umiejętności i wiedzy z zakresu elektroniki poprzez  
praktykę

 umiejętności technicznych oraz manualnych

 kreatywności
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Robotyczny dekorator jajek

Robotyczny dekorator jajek to warsztaty,

podczas których dzieci udekorują jajka za pomocą

urządzenia zbudowanego z klocków Lego. To wprowadzenie

w fascynujący świat inżynierii, który oczaruje niejednego

majsterkowicza i konstruktora

Celem warsztatów jest rozwinięcie:

elektroniki poprzez wiedzy i umiejętności z zakresu  
doświadczanie oraz zabawę

 wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowej inżynierii

 logicznego myślenia

 kreatywności
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warsztaty Wielkanocne  
DigiKids

podsumowanie

czas trwania 1 warsztatu: 1,5 h

ilość uczestników: jedna klasa

wiek dzieci: klasy 1-8

zapewniamy:

 sprzęt i materiały na warsztaty,

 Ttransport materiałów do wskazanej szkoły
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KONTAKTJoanna Kret
joanna@digitaluniversity.pl


