
TRENUJ Z NAMI
Piłkę nożną 

NOWE TECHNOLOGIE
MAŁOPOLSKA || MINECRAFT

Będzie fajnie!



PROGRAMOWANIE  |  ANGIELSKI  |  LEKCJE STEAM

Kto powiedział, że nauka musi być nudna? A gdyby tak połączyć to z… graniem? 

Zapraszamy Cię do świata Minecrafta, w którym wspólnie z innymi w trakcie rozgrywki 

będziesz rozwijał swoją kreatywność, umiejętność współpracy i rozwiązywania złożonych 

problemów. Zdobędziesz kompetencje cyfrowe, a przy tym wszystkim będziesz się 

świetnie bawić! Na własnej skórze sprawdź narzędzie, które jest wykorzystywane do nauki 

na całym świecie!



ZASADY TRENINGOWEJ GRYWALIZACJI
TRENUJ UMIEJĘTNOŚCI PRZYSZŁOŚCI! 

ZBIERAJ PUNKTY, ZGARNIAJ NAGRODY... 

QUIZY
na początku 

każdych zajęć

ODZNAKI
DODATKOWE

za aktywność podczas 
każdych zajęć

FREKWENCJA 
obecności na 

zajęciach

PROJEKTY 
DODATKOWE

własna praca
twórcza

PROJEKT 
KOŃCOWY

pokaz Twoich 
umiejętności

480 PKT 300 PKT 300 PKT 400 PKT 400 PKT

…I ZDOBYWAJ MOCE I POZIOMY

ZADANIA
ZDOBYWAJ

MOCE I POZIOMY

300 PKT

MOC
POZIOM

TECHNOLOGIADokładnie opisane zasady:
https://tinyurl.com/yyrpkfox

Punkty, punkty

https://tinyurl.com/yyrpkfox


NAGRODY 

NAGRODY PRZYZNAWANE SĄ W KATEGORIACH:
PROGRAMOWANIE BLOKOWE   ||   PROGRAMOWANIE JAVASCRIPT  ||   J.ANGIELSKI  || LEKCJE STEAM 

DLA

NAJLEPSZYCH  HAKERSÓW 
I NAJLEPSZYCH  ZESPOŁÓW HAKERSÓW

Na najlepszych Hakersów czekają zestawy komputerowe z Windowsem 10,  procesorem i7 i 16 GB RAM. Przygotowaliśmy 
także inne nagrody, jak: zestawy elektroniczne, płytki mirco:bit z dodatkami, bony podarunkowe, gadżety z Minecrafta, 
książki, wyjścia do salonu VR (wirtualną rzeczywistość) i wiele innych. Za ukończenie modułu dla każdego Hakersa czeka 
medal z dyplomem. Więcej informacji podamy wkrótce!

WOW! 



TRENINGI PROGRAMOWANIA 
Programowanie blokowe || Programowanie w Javascript

Zacznij swoją przygodę z programowaniem, grając w Minecrafta! Na młodszych 
uczestników czekają treningi z programowania blokowego, które przypomina 
układanie puzzli, natomiast starsi zaczynają od jednego z najpopularniejszych 
języków - Javascript.

Połącz naukę z zabawą i wspólną grą, wejdź do świata IT i przekonaj się, jakie 
stoją przed Tobą możliwości!

GRUPY WIEKOWE:
12 - 14 LAT
15 - 18 LAT

3...2...1..



TRENINGI STEAM 
Połączenie Nauki, Technologii, Inżynierii, Sztuki i Matematyki

Wychodzimy ze szkolnych ław do całkowicie nowego wymiaru nauczania! Na 
treningach STEAM zdobędziesz najciekawszą wiedzę i przydatne umiejętności 
z zakresu przyrody, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki, a to wszystko w 
czasie gry! Niezależnie od tego, czy jesteś fanem Minecrafta, czy dopiero go 
poznasz, te treningi to świetna droga do tego, byś stał się twórcą i 
konstruktorem.

Łączymy i przeplatamy wiedzę z różnych obszarów, nowocześnie podchodzimy 
do szlifowania umiejętności i przede wszystkim kładziemy nacisk na praktykę! 
Nie ma tu miejsca na suchą i długą teorię - wszystko sprawdzisz na własnej 
skórze!

GRUPY 
WIEKOWE:
10 - 12 LAT
13 - 15 LAT

Treningi STEAM -
NADCHODZĘ!



TRENINGI ANGIELSKIEGO
PODRÓŻOWANIE, ANGIELSKI, ZABAWA

To nie są korepetycje. To nie są ćwiczenia gramatyki. To nie jest nauka odmian 
czasowników. 

Te treningi to podróżowanie po kontynentach w Minecrafcie. To rozmowy 
podczas wspólnych wyzwań i rozwiązywania problemów. To poznawanie 
instrukcji podczas budowania nowych światów. To zdrowa rywalizacja i 
interakcje z innymi członkami grupy.

Treningi rozwijają takie aspekty angielskiego,  jak: konwersacje, słownictwo, 
pisanie i czytanie.

Każdemu użytkownikowi zapewniamy licencję na Minecrafta.

GRUPY WIEKOWE:
12 - 14 LAT
15 - 18 LAT

hhhhhi! Mmmy 
nnnamee iss
Sssteve.



LINK DO ZAPISÓW:

https://tinyurl.com/yxruovr5

LINK DO TESTU SPRAWNOŚCIOWEGO:

https://tinyurl.com/y54hxnuy

KONTAKT:
hakersi@sarigato.org

REGULAMIN:
https://tinyurl.com/y3e8pqaq
NAJCZĘSTSZE PYTANIA I ODPOWIEDZI:
https://tinyurl.com/yxo9rm8m

No to co? 
Zapisujesz się?

https://tinyurl.com/yxruovr5
https://tinyurl.com/y54hxnuy
mailto:hakersi@sarigato.org
https://tinyurl.com/y3e8pqaq
https://tinyurl.com/yxo9rm8m

