Lekcja ze
SkriBotami
ZAPROŚ ROBOTY DO
SWOJEJ SZKOŁY

Lekcja ze SkriBotami to gwarantowane zaangażowanie
uczniów podczas 90 minutowej lekcji, którą zespół Skriware
poprowadzi za Ciebie. Podczas zajęć bazujemy na elementach
wchodzących w skład laboratorium edukacyjnego SkriLab.
Dzięki wykorzystaniu robotów edukacyjnych SkriBotów,
edukacyjnych klocków konstrukcyjnych SkriKit oraz mat i kart
stworzonych przez Skriware, zajęcia szkolne zamienią się
w niesamowitą robotyczną przygodę!

Wybierzcie sami temat lekcji!
Algorytmy 1 - wprowadzenie
do świata algorytmów
na podstawie klocków
konstrukcyjnych.

Algorytmy 2 - zagłębiamy
się jeszcze bardziej w świat
algorytmów wykorzystując
SkriBoty.

Droga, prędkość,
czas - SkriBoty tłumaczą
podstawowe zagadnienia
ﬁzyczne.

(klasy 1-3 i 4-6)

(klasy 4-8)

(klasy 6-8)

Drapacze chmur - konstruujemy
własne wieżowce z klocków
konstrukcyjnych poruszając tematy
prezentowane na lekcjach sztuki.

Slalom Skrigant - zdobywamy
prawo jazdy na roboty, a przy
okazji sprawdzamy czy jesteśmy
tak zwinni jak one.

Odnawialne źródła energii przyroda i ekologia okiem
młodych inżynierów. Zajęcia
z klockami konstrukcyjnymi.

(klasy 3-6)

(klasy 6-8)

(klasy 1-4)

Afrykańskie zwierzęta - czy słonia
da się zmieścić do lodówki?
Poznajemy dzikie zwierzęta
z klockami konstrukcyjnymi.

Line follower - znacie
mit o nici Ariadny?
Ciekawe czy SkriBot
też go zna!

Tajemnice wymiarów Czy kartka naprawdę
jest płaska? Różnica
między 2D a 3D

(klasy 1-3)

(klasy 6-8)

(klasy 6-8)

CO DAJE WAM LEKCJA ZE SKRIBOTAMI?
Nauczyciel
Zyskuje angażującą, interesującą lekcję, która przekazuje dzieciom wiedzę
z
najróżniejszych
dziedzin.
Pokazujemy
jak
stosować
technologię
w nauczaniu, tak aby fascynowała, inspirujemy i wspieramy. Zachwyt uczniów
dodajemy jako gratis.

Uczniowie
Rozwijają: zainteresowanie TIK, kreatywne i krytyczne myślenie, umiejętności
motoryczne i manualne, uczą się zasad szacunku i współpracy w grupie, a
także jak przekładać zagadnienia teoretyczne na praktyczne zastosowania.
Oprócz tego oczywiście zyskują masę frajdy i okazję do zintegrowania się!

Poznaj Skrwiare

Edukacja jutra. Dziś.

Skriware to polska ﬁrma będąca producentem autorskiego laboratorium edukacyjnego przyszłości.
SkriLab to autorskie rozwiązanie składające się z narzędzi, które w połączeniu z dedykowanymi
materiałami dydaktycznymi zamieniają naukę w pasjonującą przygodę zgodną z podstawą
programową. Przemyślane wdrożenie i zaangażowanie ze strony Skriware sprawi, że SkriLab będzie
nieodzownym elementem lekcji w Twojej szkole.
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Skriware Academy materiały dydaktyczne,
e-kursy i scenariusze lekcji
Zestaw klocków

dla nauczycieli

Narzędzia online

SkriKit,

Kreator robotów -

Mata i karty

Creator, Program do

inżynieryjne

projektowania 3D 3D Playground

Drukarka 3D

Robot edukacyjny

3D Skrinter

SkriBot,
Mata miejska,

Baza gotowych
modeli 3D

Karty elektroniczne

Skrimarket

Narzędzia
programistyczne
3 różne stopnie
zaawansowania

Szczegółowe wdrożenie i opieka ze strony
Skriware w jego czasie sprawią, że
wprowadzenie w świat nowoczesnej edukacji
będzie komfortowe dla każdego pedagoga.

ILE MOŻE KOSZTOWAĆ
TAKA LEKCJA?
Nasz zespół zorganizuje za Ciebie wszystko.
Potrzebujemy jedynie szkolnej klasy i uczniów
gotowych na przygodę! Cały sprzęt oraz
materiały zabieramy ze sobą!
Cena: 10 zł/ uczeń (przy udziale
minimalnie 25 uczniów).
Wszelkie szczegóły ustalimy indywidualnie
wedle potrzeb Twojej szkoły, dlatego nie
zwlekaj tylko skontaktuj się z nami!
edu@skriware.com lub +48 601 270 511

