Klub Sportowy Start-Wisła oraz RoboCAMP
ZAPRASZAJĄ na zimowisko
10/02/2014 – 14/02/2014
Klub sportowy Start-Wisła oraz RoboCAMP zapraszają na zimowisko w terminach 10/02/2014 –
14/02/2014 r. w Toruniu, na kortach tenisowych w Toruniu ul. Przy Skarpie 4.
Są to pięciodniowe, kreatywne zajęcia z nauką tenisa ziemnego oraz z programowaniem i
budowaniem modeli robotów dla dzieci w wieku 6-8 lat oraz 9-14 lat.
Półkolonie to 5-dniowe warsztaty dla dzieci stworzone z myślą o aktywnym i skutecznym uczeniu
dzieci tenisa ziemnego oraz przedmiotów ścisłych i rozniecania w nich pasji do sportu i nauki.
Tenis ziemny jest niezwykłym sportem, do którego trzeba używać nie tylko siły fizycznej, ale także
własnej inteligencji, która często decyduje o wygranej. Główną zaletą zajęć tenisowych dla dzieci jest
wszechstronność ruchowa. Umiejętności ruchowe, zręczność, szybkość, siła, wytrwałość są
decydującymi czynnikami przy podstawowych ćwiczeniach poszczególnych uderzeń tenisowych.
Za pomocą programów komputerowych, komputerów oraz zestawów klocków LEGO, podczas zajęć
z robotyki dzieci konstruują i programują roboty – powstają działające konstrukcje, które na koniec
warsztatów są prezentowane rodzicom podczas specjalnej sesji. Wszystko to odbywa się w
atmosferze zabawy, gdzie dzieci niepostrzeżenie poznają zagadnienia z matematyki, mechaniki i
informatyki, udając się w fascynującą podróż po różnych obszarach nauki, co daje im mnóstwo
radości i satysfakcji. Dzieci poznają tajniki robotyki i programowania z wykorzystaniem
najnowocześniejszych materiałów dydaktycznych, a każda sesja wzbogacona jest o interaktywne
instrukcje, animacje i gry. Program jest tak przygotowany, że nawet dzieci, które nie miały do tej pory
dużo do czynienia z komputerami, będą sobie w stanie poradzić, a te bardziej biegłe w obsłudze
komputera będą mogły rozwijać i doskonalić swoje umiejętności.
Podczas zajęć wykorzystujemy zestawy LEGO Mindstorms NXT i WeDo.
Półkolonie:
• obejmują 35 godzin zajęć (25 godzin zajęć dydaktycznych z robotyki i programowania oraz 10
godzin zajęć sportowych łyżwy i tenisa) w godz. 9:00-16:00 wraz z wyżywieniem, w formie
zimowiska (opieka nad dziećmi w godz. 9:00-16:00). Każdego dnia zajęć w przerwie, około
godziny 13.00 będzie obiad. Dodatkowo w przerwach przed południem i po obiedzie dzieci
otrzymają owoce i napoje.
• to zajęcia podczas, których dzieci pracują w grupach wiekowych, w 3 osobowych zespołach,
pod opieką dwóch lektorów merytorycznych pracujących z dziećmi wykonującymi zadania i
ćwiczenia oraz opiekuna.
Cena za udział dziecka w zimowisku to 650 zł, obejmuje udział w zajęciach, opiekę oraz wyżywienie.
Zapisy wraz z wpłatą przyjmowane są do dnia 7 lutego 2014 r. Po utworzeniu pełnej grupy (możemy
przyjąć 12 uczestników) rekrutacja może zostać zakończona wcześniej.
Aby zgłosić udział dziecka, należy wysłać wypełniony załączony formularz na adres:
wisla_biuro_torun@op.pl lub faksem pod nr 56 4754835. Formularz można także pobrać ze strony
www.start-wisla.com
Opłatę prosimy przekazywać przelewem na konto organizatora:

Bank Millennium O/Toruń PL 48 1160 2202 0000 0000 5530 4684,
dla: Klub Sportowy Start-Wisła, 87-100 Toruń ul. Przy Skarpie 4, z dopiskiem zimowisko oraz
imieniem i nazwiskiem dziecka.
Informacja i zgłoszenia Wszelkich informacji udziela organizator:
Klub Sportowy Start-Wisła, 87-100 Toruń ul. Przy Skarpie 4
Anna Lemańska: tel. 566555360 lub 505822564 wisla_biuro_torun@op.pl
Anna Chmielewska, tel. 566555360 lub 509710073 wisla_biuro_torun@op.pl
Chętnie odpowiemy na Państwa pytania – kontakt jak wyżej
Z poważaniem
Anna Lemańska

