ROAD TO CODE - Droga do kodowania
Eksperci w dziedzinie szkolnictwa są zgodni co do jednego. Zarówno
obecnie, jak i w przyszłości odpowiednie wykształcenie i
kompetencje poznawcze będą stanowić podstawę edukacji
elementarnej. Nauka poprzez zabawę to idealny wstęp do
wszystkich procesów kształcenia. W naszym przewodniku ROAD TO
CODE zabierzemy dzieci w świat digitalizacji, w którym nabędą one
wiedzę oraz podstawowe umiejętności z zakresu programowania
oraz kodowania. Produkty Road to Code nawiązują do najbliższego
otoczenia dziecka, a tym samym umożliwiają w formie zabawy
zrozumienie abstrakcyjnych pojęć.

Są to materiały szkoleniowe, które nie tylko sprawią dzieciom
frajdę, ale i udoskonalą podstawowe umiejętności poznawcze takie
jak: logiczne i abstrakcyjne myślenie, koncentracja czy wyobraźnia
przestrzenna. Bawiąc się, dzieci staną się programistami, a tym
samym będą mogły samodzielnie planować, kontrolować,
modyfikować
i
przeprowadzać
podstawowe
operacje.
Road to Code to nie tylko świetna zabawa, ale i nabycie cennych
kompetencji, które najmłodsi wykorzystają później w
„prawdziwym” świecie wirtualnym.

COMPUTATIONAL THINKING (Myślenie komputacyjne)
Myślenie komputacyjne to proces znajdowania rozwiązań do skomplikowanych, otwartych problemów. Polega on na rozkładzie na czynniki
danego problemu, zidentyfikowaniu występujących w nim prawidłowości, abstrahowaniu (eliminacji nieistotnych elementów) i w końcu
stworzeniu algorytmu stanowiącego rozwiązanie danego problemu, krok-po-kroku. Rozwiązanie musi być przy tym skonstruowane w taki
sposób, aby było zrozumiałe zarówno przez ludzi, jak i przez komputer.

ROZKŁAD / DEKOMPOZYCJA

ROZPOZNANIE PRAWIDŁOWOŚCI

Obszerne zadania zostają
podzielone na mniejsze, niezależne od
siebie problemy do rozwiązania.
Taka metoda znajduje swoje
zastosowanie zarówno w życiu
codziennym, jak i tych przy tworzeniu
algorytmów.

Wśród licznych informacji zostają
rozpoznane elementy powtarzające się
i tworzące pewne prawidłowości.
Dostrzeżone zostają przy tym
właściwości, które są wspólne dla
obiektów danej kategorii oraz te, które
odróżniają się od pozostałych.

ALGORYTM

ABSTRAHOWANIE

Konkretny problem lub grupa
problemów może zostać rozwiązana
tylko w przypadku zdefiniowania jasnej i
przejrzystej strategii obejmującej
poszczególne sekwencje kroków oraz
zależności. Stworzony algorytm wskazuje
konkretny sposób rozwiązania
zdefiniowanego problemu.

Wśród dużej grupy informacji zostaje
zidentyfikowana ta najistotniejsza. Jest
to możliwe dzięki usunięciu zbędnych
detali oraz wprowadzeniu uproszczeń.
Abstrahowanie umożliwia stworzenie
ogólnych strategii rozwiązania
problemu.
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NASI EKSPERCI

Michael Kirch pracował wiele lat jako nauczyciel w
szkołach podstawowych i Montessori. Od 2011
roku jest pracownikiem akademickim Katedry
Pedagogiki i Dydaktyki Szkolnej na Uniwersytecie
Monachijskim. Jego specjalnością są dydaktyka
mediów oraz kształcenie nauczycieli.

Dzieci już od najmłodszych lat próbują wyjaśnić świat, w którym żyją. Dotyczy to
•
również
świata wirtualnego. Tworzą tzw. pre-edukacyjne wyobrażenia, czyli
próby wyjaśniania zjawisk, które odpowiadają ich etapowi rozwoju oraz
dotyczczasowym doświadczeniom. Wciąż nie wiele wiadomo o tym, w jaki
sposób można w skuteczny sposób wesprzeć rozwój tych wyobrażeń, aby
przerodziły sie one w te bardziej zrównoważone. Obiecująco przedstawia się tu
teoria „EIS” psychologa Jérôme Bruner’a. Zakłada ona bowiem, iż naukę
umiejętności matematycznych można przedstawić za pomocą 3 poziomów
(reprezentacji), które różnią się od siebie, ale i wzajemnie uzupełniają:
•

Enaktywny – działanie na konkretnych obiektach

•
•

Ikoniczny – przedstawianie zagadnień w formie obrazkowej
Symboliczny – praca na poziomie abstrakcji (język, znaki, kody)

Myślenie komputacyjne stanowi podstawę w nauce programowania i
kodowania. Kompetencje medialne to nie tylko sprawne posługiwanie się
nowymi technologiami, ale także okazja do nabycia umiejętności
programistycznych. Każda osoba, która programuje, przyczynia się do
poszerzenia zakresu działania komputera. Dzieci mają więc możliwość
wykorzystania komputera nie tylko w celach rozrywkowych, ale jako narzędzia
do stworzenia czegoś nowego.
Ute Schmid jest profesorem Informatyki
Stosowanej / Procesów Poznawczych na
Uniwersytecie
w
Bamberg.
Wraz
z
interdyscyplinarną Grupą Badawczą Informatyki
Elementarnej (FELI) pragnie zaszczepić wśród
dzieci z różnych grup wiekowych zamiłowanie do
informatyki.

Zastosowanie i rozwój algorytmów oraz ich implementacja sprzyja logicznemu
myśleniu. Programowanie uczy również konstruktywnego podejścia do błędów,
ponieważ dzieci uczą się, że wykrywanie i korygowanie błędów ostatecznie
prowadzi do pomyślnego ich rozwiązywania.

CODY i PIXI wyjaśnią dzieciom, o co chodzi w digitalnym świecie
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Digital Starter: Zostań programistą

•
•
•
•

(208413)

wstęp do kodowania dla początkujących
doskonała zabawa dla zaawansowanych graczy
2 warianty gry, 3 poziomy trudności
najwyższej jakości materiały zachęcające do zabawy

Pixi wybudowała niezwykły zamek z kolorowych bloków. Ale to nie wszystko! Udało jej się
rozszyfrować tajemniczy kod i odtworzyć go krok po kroku – jak komputer, który podąża
według algorytmu. Kody w tej grze nie są jednak tak skomplikowanymi poleceniami
tekstowymi, a kolorowymi klockami i ich współrzędnymi. W ten oto sposób bawiąc się, każdy
może zostać architektem – programistą. Komu uda się odczytać plan współrzędnych,
odszyfrować kod i w końcu samemu wymyśleć szyfr dla własnego budynku, ten zostanie
prawdziwym architektem - koderem! Dzięki 3 poziomom trudności, zarówno początkujący
programiści, jak i profesjonaliści znajdą tu coś dla siebie.

Zawartość zestawu:
•
•
•
•
•
•
•

31 drewnianych bloków
1 plan współrzędnych
30 kart z szablonami
179 kart kodujących
1 drewniana podkładka - tablet
6 woreczków
1 instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numer artykułu: 208413
Tytuł oryginalny: Coding Architekt
Producent: Wehrfritz
Seria: Digital Starter
Typ gry: gra logiczna
Minimalny wiek: 5 lat
Minimalna ilość graczy: 2
Wymiary: plansza 26 cm x 26 cm x 2,5 cm.
Materiał: drewno, papier, karton

Cena: 319 zł
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Digital Starter: Układanka Piksel

•
•
•
•

(207719)

poznanie podstawowych elementów obrazu cyfrowego
3 ekscytujące warianty gry
najwyższej jakości materiały
gwarancja zabawy podczas odkrywania i stosowania kodu
binarnego

Czy komputery potrafią malować? Oczywiście, że nie! W takim razie jakim
cudem na ekranie monitora pojawiają się kolorowe obrazki? Cody i Pixel znają
odpowiedź! Bliźniaki wyjaśnią dzieciom, czym są piksele i w jaki sposób przy
użyciu informacji o poszczególnych kolorach oraz powiązanego z nimi kodu
powstają obrazy w komputerze. Na ekranie czy w ramce – zasada jest taka
sama. Odkrywając poszczególne kody, najmłodsi uczą się podstaw tworzenia
obrazu cyfrowego. Czy gracze będą w stanie rozpoznać obrazy w pikselowanej
formie i złamać kody binarne? Odkoduj ukryte informacje i umieść kolorowe
piksele we właściwym miejscu!

Zawartość zestawu:
•
•
•
•
•

232 dużych klocków – pikseli
1045 małch klocków – pikseli
1 drewniana ramka w kształcie tabletu
20 kart z szablonami
1 instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numer artykułu: 207719
Tytuł oryginalny: Legespiel Pixel
Seria: Digital Starter
Typ gry: układanka logiczna
Ilość elementów: 1441
Minimalny wiek: 4 lat
Minimalna ilość graczy: 1
Wymiary: wys.1,2 cm x szer. 22,5 cm x dł.30 cm
Materiał: drewno, papier

Cena: 479 zł
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Digital Starter: Układanka Zakodowane piksele

•
•
•
•

(207722)

poznanie struktury obrazu cyfrowego
2 ekscytujące warianty gry
3 poziomy trudności
najwyższej jakości materiały

Odczytywanie tajemniczych kodów – to nie tylko frajda dla
bliźniaków Cody’ego i Pixi!
W tej grze rodzeństwo pokaże małym graczom, w jaki sposób
komputer zamienia kody w kolorowe obrazy. Poszczególne
kody są zaszyfrowywane rząd po rzędzie i umieszczane na
właściwym miejscu. W ten sposób dzieci same stają się
programistami i wymyślają własne kody!
Kto właściwie odczyta zaszyfrowany kod i ułoży odpowiedni obraz z kolorowych pikseli? 3 poziomy trudności sprawią, że gra sprawi
frajdę zarówno początkującym, jak i zaawansowanym programistom.

Zawartość zestawu:
•
•
•
•

100 kolorowych kostek - pikseli
1 drewniana ramka
18 kart kodujących
1 instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numer artykułu: 207722
Tytuł oryginalny: Coding Pixel
Seria: Digital Starter
Typ gry: układanka logiczna
Ilość elementów: 100 sztuk
Minimalny wiek: 5 lat
Minimalna ilość graczy: 1
Wymiary: 32,9 x 32,9 x H 6,3 cm
Materiał: drewno, karton

Cena: 339 zł
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Digital Starter: Gra logiczna Poszukaj i posortuj

•
•
•
•

(208412)

poznanie podstawowych funkcji komputera
przybliżenie koncepcji Computational Thinking
3 zabawne warianty gry
pierwsze próby różnorodnego wyszukiwania i sortowania

Czy ktoś kiedykolwiek szukał czegoś w nieuporządkowanym pokoju dziecinnym? Cody i Pixi znają ten problem! Tym razem
rodzeństwo wraz z graczami odkryją w jaki sposób komputery, w przeciwieństwie do nas, ludzi, sortują rzeczy i łatwo znajdują je
w poleceniu wyszukiwania. W tej grze dzieci spróbują różnych sposobów sortowania przedmiotów z ich codziennego życia. W ten
sposób poznają podstawy prostych algorytmów wyszukiwania i kodu binarnego.
Kto w sprytny i uporządkowany sposób wyszuka i posortuje przedmioty? Kto ustali strategię sekwencji wyszukiwania w celu
rozwiązania zadania - znalezienia szukanego przedmiotu tak szybko, jak komputer?

Zawartość zestawu:
•
•
•
•
•
•
•
•

6 drewnianych odważników
1 waga
6 kolorowych tabliczek
6 figurek (mysz, kaczka, bóbr, kot, pies, koń)
2 woreczki z tkaniny
15 kart ze skarpetkami
1 drzewo binarne
1 instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna:
•
•
•
•
•
•
•

Numer artykułu: 208412
Tytuł oryginalny: Suchen und sortieren
Seria: Digital Starter
Typ gry: logiczna
Minimalny wiek: 5 lat
Minimalna ilość graczy: 2
Materiał: drewno, karton, tkanina

Cena: 499 zł
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Digital Starter: Gra logiczna Algorytm

•
•
•
•

(207720)

poznanie podstawowych funkcji komputera
przybliżenie koncepcji Computational Thinking
3 zabawne warianty gry
wstęp do programowania w formie zabawy

Co mają wspólnego codzienna rutyna z algorytmem? Wyjaśnią to
dzieciom nasi bohaterowie Cody i Pixi. Wszystkie codzienne
czynności począwszy od wstania z łóżka, poprzez ubranie się i
zjedzenie śniadania, aż po wyjście do przedszkola czy szkoły,
przebiegają według logicznego schematu – tak jak w komputerze. W
tej grze dzieci ustalają poranny tok wydarzeń. Komu uda się stworzyć
własny algorytm? Uwaga! Trzeba także uwzględnić warunki
pogodowe, a następnie opracować kod dotarcia do celu!

Zawartość zestawu:
•
•
•
•

1 plansza do gry
40 kart obrazkowych
2 figurki Cody’ego i Pixi
1 instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna:
•
•
•
•
•
•
•

Numer artykułu: 207720
Tytuł oryginalny: Algorithmus
Seria: Digital Starter
Typ gry: logiczna
Minimalny wiek: 5 lat
Ilość elementów: 43 szt.
Materiał: drewno, karton

Cena: 199 zł
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MaKey MaKey - zestaw do wynalazków

•
•
•
•

(121916)

genialny zestaw do wymyślania wynalazków
nieograniczone zastosowanie
pobudza wyobraźnię i kreatywność
całkowicie bezpieczny, przeznaczony dla każdego!

Zestaw MaKey MaKey to przede wszystkim nieograniczone
możliwości intelektualnej i kreatywnej zabawy. Ograniczyć może nas
wyłącznie nasza wyobraźnia.
Dzięki temu zestawowi jesteśmy w stanie przygotować
wiele niezwykle ciekawych rzeczy, - wystarczy wpaść na jakiś
pomysł!
Dajmy na to, że chcielibyśmy zrobić klawisze od fortepianu z... bananów! Wystarczy, że podepniemy krokodylki urządzenia do
położonych obok siebie bananów i odpalimy w Internecie stronę do grania na klawiszach. A może chcielibyśmy stworzyć pada do
grania w Pacmana? Możesz narysować ołówkiem kierunki "góra, dół, prawa, lewa" i grać w ten sposób w tę oldschoolową grę.
Urządzenie MaKey MaKey to idealny prezent dla wszystkich ciekawskich i tych, którzy od zawsze marzyli, aby stworzyć jakiś
wynalazek.

Zawartość zestawu:
•
•
•
•

urządzenie MaKey MaKey o wym. 5 x 9,5 cm
kabel USB
7 zacisków krokodylkowych
6 przewodów podłączeniowych

Minimalny wiek: 8 lat

Cena: 279 zł
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Robot Botley - zestaw do kodowania

•

(206379)

nauka i doskonalenie wczesnych umiejętności STEM
poprzez grę i aktywną zabawę
100% brak ekranu - kodowanie bez użycia telefonu czy
tabletu
nauka krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów
łatwy w użyciu, pilot zdalnego sterowania, który przesyła
polecenia - i wyłącza robota

•
•
•

Poznaj Botley, uroczego robota do zabawy! Jako najnowszy członek rodziny
Learning Resources, Botley został stworzony po to, aby wprowadzić najmłodszych
w świat kodowania w łatwy i przyjazny sposób. Kodowania za pomocą Botleya
mogą uczyć się dzieci już od 5-go roku życia! Dzięki zaawansowanym funkcjom ten
sympatyczny robot będzie rozwijał się wraz z dzieckiem! Botley nie wymaga
składania i jest gotowy do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka. Wystarczy zaledwie
kilka minut, aby dziecko zagłębiło się w tajniki kodowania.

Oto tylko niektóre z interaktywnych, zabawnych funkcji oferowanych przez Botley'a:
• Wykrywaj obiekty - i poruszaj się wokół nich!
• Wykonuj polecenia z pętlą
• Poruszaj się po torach przeszkód
• Podążaj za czarnymi liniami
Botley ma również dodatkowe, ukryte funkcje do odblokowania!

Zawartość zestawu:
•
•
•
•
•
•

pilot do programowania
40 kart kodujących
6 dwustronnych płytek - plansz
27 przeszkód
arkusz z naklejkami
instrukcja z propozycjami zabawy

Informacje dodatkowe:
•
•

Minimalny wiek dziecka: 5 lat
Wymagane jest 5 baterii AAA (3 do Botley'a i 2 do pilota) - brak w zestawie

Cena: 399 zł
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Dash Robot edukacyjny

•
•
•
•

(208059)

nauka i doskonalenie wczesnych umiejętności STEM
wspomaganie logicznego myślenia oraz kreatywności
nauka podstaw języka angielskiego
obsługa robota za pomocą aplikacji na tablecie lub
smartfonie

Dash to najprawdziwszy robot dla dzieci od 5 roku życia! Dzięki licznym
sensorom można go zaprogramować na wiele sposobów. Dash może
reagować na głos, odnajdować przedmioty, tańczyć i śpiewać. Robotem
kieruje się za pomocą intuicyjnych, graficznych darmowych aplikacji, które
dziecko z łatwością obsłuży z tableta lub smartfona.
Robot ma charakter edukacyjny, ponieważ poprzez zabawę z robotem dzieci
wchodzą
w świat programowania (tworzenie
zdarzeń,
algorytmów,
budowanie sekwencji i pętli, i wiele innych). Przy tym zupełnie nieświadomie
rozwijają kluczowe w naszych czasach umiejętności: logicznego myślenia
skupionego na rozwiązywaniu problemów, kreatywnego podejścia,
precyzyjnego prezentowania swoich myśli, współpracy i podstaw j.
angielskiego (nauka poprzez zabawę).
Z punktu widzenia dziecka, roboty to przede wszystkim świetna zabawa: możliwość jednocześnie "grania" na tablecie i
obserwowania na żywo robota, który wykonuje nasze polecenia!

Zawartość zestawu:
•
•
•
•

robot Dash zapakowany w pudełko-domek
kabel do ładowania robota
2 łączniki do klocków Lego®
krótka instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimalna liczba graczy: 1
Szerokość 16,99 cm
Wysokość: 16,1 cm
Waga produktu: 790 g
Główny kolor: turkusowy
Ilość baterii: 1 szt.
Wiek: od 5 lat
Typ gry: edukacyjna
Czas gry: do 5 godzin
Materiał: tworzywo sztuczne

Cena: 799 zł
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Robot - Myszka Code & Go - Zestaw startowy

•
•
•
•

(207818)

nauka i doskonalenie wczesnych umiejętności STEM
wspomaganie logicznego myślenia
nauka cierpliwości i koncentracji
obsługa robota bez pomocy smartfona czy tabletu

Robot - myszka to oryginalny sposób, aby wprowadzić dzieci w świat algorytmów
i programowania. Na grzbiecie sympatycznej myszki znajdują się następujące
przyciski:
•
•
•
•

kierunki: prosto, w prawo, w lewo, do tyłu
START
Pauza
Anulacja / Reset

W celu zaprogramowania robota - myszki wystarczy naciskać kolorowe strzałki w odpowiedniej kolejności. Po naciśnięciu przycisku
start, myszka ruszy w drogę zakodowaną przez nas trasą. Gdy mysz dotrze do celu, wyrazi swoje zadowolenie wydając ochocze
dźwięki i świecąc. Robot może poruszać się w dwóch prędkościach.
Niewątpliwym atutem zestawu są kolorowe karty wskazujące kierunek ruchu. Kolory strzałek na kartach są identyczne z
przyciskami znajdującymi się na myszce, co stanowi znaczne ułatwienie, zwłaszcza na początku. Najpierw należy rozłożyć karty, a
następnie zaprogramować według ich układu myszkę.

Zawartość zestawu:
•
•

robot - myszka
30 dwustronnych kart ruchu

Specyfikacja techniczna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimalny wiek gracza: 4 lata
Długość: 11 cm
Wysokość: 5 cm
Szerokość: 7,3 cm
Waga produktu: 250 g
Minimalna liczba graczy: 1
Ilość baterii: 3 sztuki
Typ baterii: AAA (nie załączono)
Główny kolor: fioletowy
Typ gry: edukacyjna / logiczna

Cena: 159 zł
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Robot - Myszka Code & Go - Zestaw z parkurem

•
•
•
•
•

(139995)

wspomaganie wczesnych umiejętności STEM
trening cierpliwości i koncentracji
możliwość budowania własnych ścieżek
obsługa robota za pomocą kolorowych
przycisków
2 poziomy trudności – programowanie przy
pomocy kart do programowania lub bez

Code & Go to doskonały wstęp do nauki kodowania dla
najmłodszych dzieci. Zestaw składa się z aż 101 elementów i
stanowi uzupełnienie zestawu podstawowego o tor przeszkód
oraz karty akcji. Dzieci mają za zadanie nie tylko doprowadzić
robota-myszkę do linii mety, ale i zbudować drogę, po której
będzie się ona poruszać. Mogą skorzystać z gotowych propozycji
(karty zadaniowe) lub też skonstruować własny tor przeszkód.
Ilość kombinacji jest praktycznie nieograniczona.
Dotarłszy do celu, gdzie czeka upragniony serek, myszka wyrazi swoje zadowolenie wydając ochocze dźwięki i mrugając.

Zawartość zestawu:
•
•
•
•
•
•
•

1 mysz-robot
10 kart akcji z obustronnym nadrukiem z 20 różnymi zadaniami
30 kart do programowania
16 płyt do parkuru
3 bramy
40 przeszkód
1 ser

Specyfikacja techniczna:
•
•
•
•
•
•
•

Minimalny wiek gracza: 5 lat
Minimalna liczba graczy: 1
Ilość baterii: 3 sztuki
Wymiary: 22,8 x 15,8 cm (karty akcji), 5 x 5 cm (karty do programowania), 12,5 x 12,5 cm ( płyty do parkuru), 11 x 5x 7,3
cm (mysz-robot)
Typ baterii: AAA (nie załączono)
Kolor: niebieski (mysz), zielony (tor przeszkód)
Typ gry: edukacyjna / logiczna

Cena: 249 zł
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Karty do programowania - Zestaw podłogowy

•
•
•
•
•
•

(139621)

nauka podstaw programowania i
współpracy
trening abstrakcyjnego myślenia
liczne warianty gry
różne stopnie trudności
nauka w ruchu
świetna zabawa

Dzięki temu zestawowi programowanie staje się
dziecinnie proste – i to bez użycia techniki! Zasady
są proste: jedno dziecko jest robotem, a drugie
programistą. Programista wydaje polecenie, które
„robot” musi dokładnie wykonać. Trzeba go
przeprowadzić po ułożonym parkurze z punktu
startu do mety. Dzieci uczą się w ten sposób podstaw
programowania, muszą ze sobą współpracować i są
w ruchu.
Dzieci zgodnie z koncepcją uczenia kinestetycznego uzyskują dostęp do tak trudnego tematu jak programowanie, a dzięki
podstawowej zasadzie gry na wczesnym etapie rozwijają umiejętność abstrakcyjnego myślenia. Liczne warianty gry, które są
opisane w instrukcji, pozwalają dowolnie zwiększać stopień trudności gry.

Zawartość zestawu:
•
•
•

20 kart do parkuru
20 kart z poleceniami z obustronnym nadrukiem
10 kart zdarzeń

Specyfikacja techniczna:
•
•
•
•
•

Minimalny wiek gracza: 5 lat
Minimalna liczba graczy: 2
Wymiary: 25,4 x 28,2 x 15,5 cm (karty do parkuru)
Materiał: karton, tworzywo sztuczne
Typ gry: edukacyjna / logiczna

Cena: 179 zł
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Blue Bot – Robot do programowania

•
•
•
•
•

(139645)

nauka podstaw programowania w formie zabawy
współpraca w grupie i wspólne rozwiązywanie
zadań
rozwój logicznego myślenia i kreatywności
rozwój orientacji przestrzennej
nie wymaga baterii

Blue Bot jest niezwykle uniwersalny, gdyż dzięki wbudowanemu
modułowi bluetooth można nim w prosty sposób sterować za
pomocą tabletu, smartfona czy PC. Zaprogramowanie robota
możliwe jest również w tradycyjny sposób, za pomocą przycisków
na grzbiecie. Sterując tym sympatycznym robotem dzieci w formie
zabawy uczą się zasad programowania. Produkt nie wymaga baterii,
gdyż posiada wbudowany akumulator, który można ładować przy
pomocy kabla USB.

Zawartość zestawu:
•
•
•

Robot Blue Bot
Kabel USB
Instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna:
•
•
•
•
•
•
•

Minimalny wiek gracza: 3 lata
Minimalna liczba graczy: 1
Wymiary: 13 x 10 x 7 cm
Kompatybilność: iOS i Android, Win10, Mac OS
Wersja Bluetooth: min. Bluetooth 3.0 / 4.0
Materiał: tworzywo sztuczne
Typ gry: edukacyjna / logiczna

Cena: 499 zł

Akcesoria dodatkowe:
Listwa do programowania (139655)
Karty do listwy do programowania, 25 szt. (159074)

Cena: 549 zł
Cena: 219 zł
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Zestaw do programowania – podłogowy

•
•
•
•
•

(142265)

nauka podstaw programowania bez
użycia komputera
już od 3.roku życia
materiały przyjazne dzieciom
nauka abstrakcyjnego myślenia
trening koncentracji

Przyjazny dzieciom robot z drewna wprowadzi je w łatwy
i zabawny sposób w świat programowania. A wszystko to
bez monitora czy pisemnych poleceń. Celem gry jest
umiejscowienie robota na odpowiednim polu na planszy.
Wcześniej na specjalnej tablicy kontrolnej należy
umieścić za pomocą kolorowych płytek polecenia: „do
przodu”, „w prawo”, „w lewo” i nacisnąć niebieski
przycisk. Wtedy zaprogramowany robot wykona zadanie.
Dzieci uczą się abstrakcyjnego myślenia oraz rozwiązywania problemów. Łatwo odnoszą pierwsze sukcesy w programowaniu, a
umiejętność czytania nie jest wcale do tego potrzebna.

Zawartość zestawu:
•
•
•
•
•

1 kostka do programowania
1 tablica kontrolna
16 płytek z poleceniami
1 ilustrowana mata
1 instrukcja obsługi

Specyfikacja techniczna:
•
•
•
•
•
•
•

Minimalny wiek gracza: 3 lata
Minimalna liczba graczy: 1
Wymiary robot: 11 x 10,5 x 8,5 cm
Wymiary tablica: 25 x 25 x 4,5 cm
Materiał: drewno, tworzywo sztuczne
Baterie: 6x AAA (proszę zamawiać osobno)
Typ gry: edukacyjna / logiczna

Cena: 990 zł
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Jesteśmy do Państwa dyspozycji


800 200 221
(Bezpłatna Infolinia)


071/395 38 12


bok@wehrfritz.pl


www.wehrfritz.pl

Nasze www:
www.zlobek.info.pl  www.SalaDoswiadczaniaSwiata.info.pl  www.wehrfritz.pl
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