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Półkolonia Technologiczno - Sportowa w Pleśnej 
 

Organizatorzy: Centrum Kultury w Pleśnej, Szkoła Podstawowa w Pleśnej i Firma KreaTech 

Data: 16 - 20.08.2021r. 

Godziny trwania: 8:00-16:00 

Miejsce: Szkoła Podstawowa im. Bronisława Czecha w Pleśnej  

Grupa docelowa: Dzieci i młodzież od 5. roku życia 

Koszty: 

210zł/ osobę wpłacane do firmy KreaTech przelewem lub w dniu rozpoczęcia zajęć gotówką 
(możliwość realizacji Bonu Turystycznego!) 

Chęć zapłaty bonem turystycznym prosimy zgłosić mailowo: kinga@kreatech.pl, przekażemy wtedy 
instrukcję, jak to zrobić.  

Dla osób, chcących zapłacić przelewem: 

KreaTech Dagna Grzesik 

al. Jana Pawła II 31/u6 

31-864 Kraków 

nr rachunku: 06 1020 2906 0000 1502 0349 2709 

Tytuł przelewu: Półkolonia Pleśna - Imię i nazwisko dziecka 

55zł/ osobę wpłacane do Centrum Kultury w Pleśnej. Cena obejmuje koszty wyjazdów, biletów 

wstępu oraz wyżywienia. UWAGA! Biuro Centrum Kultury mieści się już w budynku ośrodka 
„Relaks”. 

Wpłaty: od czwartku 29 lipca do czwartku 12 sierpnia. 

 

Kontakt z Centrum Kultury w Pleśnej  
tel. kom. 693 661 126 

e-mail: ckplesna@gmail.com 

 

Warunkiem udziału dziecka w półkolonii jest przesłanie na adres kinga@kreatech wypełnionej Karty 
Informacyjnej (skan lub zdjęcie wypełnionych dokumentów). Oryginał karty prosimy przynieść w dniu 
rozpoczęcia zajęć. Uwaga! Na ostatniej stronie znajduje się oświadczenie związane z COVID-19, 

które prosimy podpisać w dzień rozpoczęcia półkolonii.   
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Cena półkolonii zawiera:  

- opiekę wykwalifikowanej kadry z odpowiednimi uprawnieniami,  
- ubezpieczenie NNW,  

- zgłoszenie wypoczynku do kuratorium, organizację półkolonii według obowiązujących zasad 
bezpieczeństwa, 
- wyżywienie (obiad w stołówce szkolnej), 
- materiały programowe,  
- wycieczkę do Muzeum Lizaka w Jaśle, 

- rajd pieszy połączony z grą terenową,  
- upominki na koniec turnusu, 

- atrakcyjny program półkolonii.  
 

Program półkolonii:  

Dzień 1. (16.08.2021) 

I blok tematyczny - Zapoznanie z zasadami i regulaminem półkolonii. Wprowadzenie do robotyki.  

II blok tematyczny - Gry i zabawy integracyjne na zewnątrz. Zapoznanie grupy.  

III blok tematyczny - Budowa pierwszego robota. Wprowadzenie do programowania.  

 

Dzień 2. (17.08.2021) 

I blok tematyczny - Gry turniejowe z wykorzystaniem zbudowanych robotów. 

II blok tematyczny - Rajd pieszy połączony z grą terenową.  

III blok tematyczny - Zapoznanie z elektroniką. Tworzenie projektów.  

 

Dzień 3. (18.08.2021) 

I blok tematyczny - Gra terenowa - „W świecie nowoczesnych technologii”. 

II blok tematyczny - Zapoznanie z technologią druku 3D. Przygotowanie własnych projektów.  

III blok tematyczny - Nauka programowania w grze Minecraft.  
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Dzień 4. (19.08.2021) 

I blok tematyczny - Programowanie robotów CUE lub Dash. 

11:30-16:30 - Wycieczka do Muzeum Lizaka w Jaśle.  

 

Dzień 5. (20.08.2021) 

I blok tematyczny - Programowanie w Scratchu 3.0. 

II blok tematyczny - Aktywności na zewnątrz- konkursy i zabawy.  

III blok tematyczny - Podsumowanie półkolonii - rozdanie dyplomów, zdjęcia, zabawy z robotami.  

*Kolejność zajęć oraz tematyka zajęć w danym dniu może ulec zmianie. Jeśli pogoda nie pozwoli na 
realizację zajęć sportowych, będziemy wtedy zamieniać je na inne zajęcia.  
 

Wyżywienie: organizatorzy zapewniają gorącą herbatę (rano) oraz dwudaniowy obiad (świetlica 

w Szkole Podstawowej w Pleśnej). 

Opis półkolonii: 

Wychodząc naprzeciw wyzwaniu stworzenia niepowtarzalnych wakacji, powstał program wakacji 
z KreaTech, który będzie niesamowitą przygodą i możliwością poznania różnorodnych zajęć 
związanych z nowoczesnymi technologiami połączonych z zabawą zarówno dla dziewczynek, jaki 

i chłopców. 

Oferta łączy w sobie szereg różnych zajęć technologicznych/przyszłościowych. Pozwala to zaszczepić 
w młodych ludziach zamiłowanie i chęć rozwoju w dziedzinach przyszłości.  

Półkolonia technologiczna obejmuje pięć dni intensywnej przygody, związanej z robotyką 

i programowaniem, konstruowaniem, elektroniką, projektowaniem, drukiem 3D i edukacyjną wersją 
gry Minecraft. Nie zabraknie również aktywności sportowych, zadań na świeżym powietrzu oraz 

eksperymentów i doświadczeń, a całość utrzymania zostanie w tematyce nowoczesnych technologii.  

Podczas kilkudniowych półkolonii zapewniamy podział na grupy wiekowe, dostosowany do 
możliwości dzieci.  

Robotyka WeDo  
Nie ma chyba lepszego sposobu na rozpoczęcie przygody z robotyką niż twórcza 
zabawa pełna kreatywnych zadań. Cykl warsztatów przybliży uczestnikom 
podstawy konstruowania i programowania. Rozbudzające kreatywność, 
wyobraźnię przestrzenną oraz zdolność logicznego myślenia lekcje 
udowodnią, że każde dziecko ma w sobie małego inżyniera.  
 

Kolorowe zestawy LEGO WeDo zachęcają do zapoznania się 

z fascynującym światem robotów. W każdym zestawie znajdują się 
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kolorowe klocki LEGO, dobrze znane i lubiane przez dzieci, silnik, kostka łącząca konstrukcję 

z komputerem oraz czujniki takie jak czujnik ruchu czy wychylenia.  

 

W trakcie zajęć dzieci zrealizują indywidualne zadania, będą także pracować w grupie. Poprzez 
świetną zabawę najmłodsi uczyć się będą logicznego myślenia, rozwiną zdolności manualne 

i wyobraźnię. Pod czujnym okiem instruktorów stworzą swoje pierwsze konstrukcje i poznają 
podstawy programowania w przyjaznym graficznym środowisku. Dzieci przyswoją wiadomości 
z zakresu mechaniki i robotyki, m. in. dowiedzą się, czym są przekładnie zębate i pasowe, gdzie 
wykorzystywane są roboty w dzisiejszym świecie. 
 

Robotyka Mindstorms  

Zajęcia przy użyciu  zestawów edukacyjnych LEGO Mindstorms (NXT oraz EV3).  
Na zestawy Mindstorms składają się części konstrukcyjne, programowalna 
kostka oraz różnego rodzaju czujniki (m. in. dotyku, koloru, podczerwieni).  
 

W trakcie warsztatów dzieci pod okiem instruktorów stworzą kolejne 
programy w graficznym środowisku dedykowanym dla zestawów LEGO 

Mindstorms.  Kursanci zrealizują zadane projekty, nauczą się konstruować 
własne roboty, a także tworzyć kolejne, coraz bardziej zaawansowane 
programy. W trakcie zajęć organizowane są również walki robotów i gry 
turniejowe.  

 

Inspirujące zajęcia przybliżają świat programowania i pomagają realizować własne 
pomysły. Dzieci rozwijają wyobraźnię przestrzenną, myślenie analityczne, zmysł 
techniczny. Podczas warsztatów mają także styczność z językiem angielskim, a także poznają 
zagadnienia z zakresu nauk technicznych i ścisłych. 
 

 

Elektronika 
Zajęcia pozwolą zagłębić się w tajemniczy świat elektroniki i elektrotechniki. 
Przygoda z tymi fascynującymi dziedzinami rozpocznie się za pośrednictwem 
zestawów edukacyjnych Sekrety Elektroniki. Kolorowe elementy pozwolą  
na przeprowadzenie wielu pobudzających wyobraźnię eksperymentów,  
a także na stworzenie pierwszych układów elektronicznych.   
Mali inżynierowie dowiedzą się, jak skonstruować radio, wzbić  

w powietrze śmigło, zbudować układ do nagrywania dźwięków.  
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Zajęcia sportowe i integracyjne 
Każdego dnia zajęć wprowadzamy trochę sportu, gier i zabaw, które nie tylko są okazją do poruszania 
się, ale także świetnym sposobem na integrację w grupie.  
W planie zawarte są alternatywy do wyboru: 
- Piłka nożna. Zapoznanie z zasadami gry w piłkę nożną, sędziowaniem, postawy gry fair play, taktyka 
w grze, pozycje zawodników – atak, pomoc, obrona, bramkarz, rozgrzewki z piłką, zajęcia 
poprawiające kondycję i motorykę, doszkalanie i nauka odpowiedniego prowadzenia piłki, ćwiczenie 
precyzyjnych podań, przyjęć, strzałów, rzutów karnych, przerzuty, żonglerka piłką, gra głową, 
drybling.  

- Zajęcia gimnastyczne. Zarówno gimnastyka znacząco wpływają na kondycję oraz rozwój fizyczny. 
Gimnastyka to doskonała propozycja na połączenie ćwiczeń wzmacniających wszystkie 
partie ciała z aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Treningi pomagają 
poprawić równowagę, skoczność, szybkość zwinność i koordynację 
ruchową, siłę. 
- Bieganie. Zachęta do rozpoczęcia biegowej przygody. Aby przekonać 
dzieci do wspólnych "treningów", muszą one dawać przede wszystkim 
radość. Bieganie jest naturalną formą ruchu człowieka, dziecka 

w szczególności. Maluchy robią to bezwiednie, wyłącznie dla zabawy 

i rozładowania nadmiaru energii. Wiek szkolny jednak stanowi moment 

kryzysowy w rozwoju ruchowym dziecka. Zmiana trybu życia 
powoduje, że w uczniach usypia potrzeba intensywnej aktywności. 
My zachęcimy do biegania i pokażemy, jak może to sprawiać radość i dawać 
satysfakcję. 
- Różnego rodzaju gry i zabawy. 

 

Minecraft 
Gra Minecraft to innowacyjne narzędzie w edukacji, a w niektórych krajach jest 
obowiązkowym przedmiotem. Uczestnicy zajęć zostaną wtajemniczeni  
 w świat Minecraft, poznają podstawowe i zaawansowane bloki oraz wcielą 
się w postaci, których celem jest pozyskiwanie zasobów do budowania. 
Instruktor zrealizuje scenariusze zajęć, które są dopasowane do aktualnego 
poziomu i zainteresowań uczestników. Innym elementem zajęć jest 
organizowanie wypraw w poszukiwaniu różnych tajemniczych miejsc  
na mapie Minecrat. W trakcie zabawy dzieci ćwiczą współpracę, wspólnie 
lub samodzielnie rozwiązują zadania. Poza nauką przestrzennego myślenia, 
dzieci rozwijają umiejętności interpersonalne, które są bardzo pożądane przez 
współczesnych pracodawców. Czy tego chcemy, czy nie, Minecraft wpływa  
na budowanie relacji społecznych u naszych dzieci i rozwija takie wartości jak – zaufanie, szacunek, 

otwartość. Na zajęciach pracujemy na edukacyjnym serwerze Minecraft pozbawionym agresji.  
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Modelowanie i druk 3D  

W dzisiejszym świecie coraz większego znaczenia nabiera szeroko pojęta 
grafika 3D. Zajęcia z modelowania i druku 3D przybliżą młodym osobom tę 
prężnie rozwijającą się dziedzinę. W trakcie zajęć dzieci zobaczą, jak 
wygląda i działa drukarka 3D Zortrax, dowiedzą się, jak przygotowywać 
projekty do druku oraz gdzie wykorzystywane są druk i grafika 3D.   
Korzystając z intuicyjnego programu do modelowania 3D Tinkercad, 
uczestnicy przy użyciu prostych brył geometrycznych stworzą swoje 
pierwsze modele przestrzenne, które następnie przygotują do druku 

i przekonają się, jak ich projekty wyglądają po wydrukowaniu. Stworzone 
przez siebie gadżety otrzymają na pamiątkę. Zajęcia rozwiną wyobraźnię 
przestrzenną i zdolność analitycznego myślenia, a także pomogą skupiać uwagę  

i rozwiązywać kolejne problemy logiczne.  
 

Arduino 

W interesującej i przystępnej formie dzieci poznają podstawy świata Arduino. 
Zaczynając przygodę z mikrokontrolerami warto poznać chociażby podstawy  
na temat ich budowy i tego jak działają. Czym jest Arduino?  

Z punktu widzenia osoby początkującej, Arduino, to gotowy „zestaw 

uruchomieniowy” z popularnym mikrokontrolerem AVR. Stworzony według 
odpowiednich założeń, dzięki czemu nie wymaga zewnętrznego 
programatora. 

Współgra, bez najmniejszych problemów, z dedykowanym kompilatorem.  
Dedykowanych jest do niego „nieskończona” liczba płytek rozszerzających 
(np.: sterowniki silników, wyświetlaczy, modułów wykonawczych). 
Prawdziwa potęga Arduino kryje się jednak w dedykowanym języku programowania 
bazującym na C/C++.  
 

 

 

Scratch 3.0  

Wizualny język programistyczny pozwala nam na stworzenie prostych 
animacji, historii i gier. Programowanie odbywa się w sposób wizualny- 

elementy języka mają kształt puzzli, które poprzez przeciągnięcie mogą być 
ułożone w określonym porządku.  
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Roboty CUE i DASH 
Roboty te pozwalają nam na korzystanie z języka JavaScript w trybie 
tekstowym oraz blokowym (wizualnym). Dzięki specjalnej aplikacji 
możemy także tworzyć programy na podstawie oprawy graficznej. 
Dodatkowe akcesoria pozwalają nam na zorganizowanie turnieju 

strzelania do celu czy toru przeszkód dla robotów. Potencjał 
robotów tego typu leży w bardzo przyjemnym wyglądzie 
zewnętrznym, który odpowiada dzieciom. Dodatkowo opcje 
programowania są intuicyjne i łatwe do użycia. Dzięki 
zróżnicowanym możliwościom i językom programowania, z 
robotami tego typu poradzi sobie każdy powyżej 5 roku życia. 
 

Wycieczka do Muzeum Lizaka w Jaśle  
MUZEUM LIZAKA to innowacyjny pomysł oparty na chęci przedstawienia szerokiemu 
gronu odbiorców tradycji jasielskiej produkcji słodyczy. 
Muzeum ma stać się interaktywnym obiektem, w którym każdy będzie mógł poznać 

i pogłębić wiedzę w temacie słodkości także w wymiarze integracji sensorycznej oraz 
umiejętności. 
Całość wystawy jest oparta na wrażeniach zmysłów ukierunkowanych odpowiednio 

przy pomocy odpowiedniego wyposażenia i techniki multimedialnej. Osoba 
zwiedzająca MUZEUM LIZAKA ma możliwość smakowania surowców i wyrobów, 
wąchania aromatów, oglądania prezentacji multimedialnych, dotykania urządzeń 

i samodzielnego tworzenia wzorcowych wyrobów. 

Rajd pieszy połączony z grą terenową 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie” to słowa, które motywują nas do 
poznania okolicy, w której mieszkamy. Podczas półkolonii 
wybierzemy się na rajd pieszy, podczas którego będziemy mieć do 
wykonania różne ciekawe zadania dotyczące pobliskich terenów. 
Szykujcie się na super przygodę!  

 

 

 

Zapraszamy! 
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