
 
 
 
Zajęcia oferowane dla uczniów szkół podstawowych w Mediatece START –META w roku  
szkolnym 2022/2023.  
 
Zajęcia dla grup zorganizowanych (szkoły, świetlice itd.) prowadzone są w pracowniach 
MultiCentrum od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00-12.30. Zapisy na zajęcia  
przyjmowane są telefonicznie: 22 291 44 71.  
Zajęcia edukacyjne prowadzone w MultiCentrum mają formę wspomaganych komputerowo  
warsztatów z wykorzystaniem najnowszej generacji sprzętu oraz oprogramowania.  
Przykładowa organizacja zajęć dla jednej grupy zorganizowanej (30 osób) to spotkanie  
trwające 1,5 godziny w podziale na 30 minutowe moduły. Grupa pracująca w 10-osobowych  
zespołach, wymiennie realizuje każdy z nich. (np. MultiArt, MultiMusic, LogiKit).  
Propozycje zajęć w MultiCentrum:  
 
A. K-First –komputerowe zajęcia edukacyjne skierowane do dzieci 7-9 letnich.  
B. LogiKit –Klub Konstruktora –zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku 7-12 lat z  
wykorzystaniem klocków K`nex, silników i oprogramowania TechnoLogicaKnex. Każda  
grupa zaczyna od zajęć wprowadzających, które zapoznają dzieci ze sposobem łączenia  
klocków i odczytywania instrukcji. Jedna grupa może uczestniczyć w kilku zajęciach z tego  
modułu ponieważ wraz z kolejnymi zajęciami zwiększany jest stopnień trudności 
konstruowanych budowli.  
C. MultiArt –Klub Grafika –komputerowe zajęcia edukacyjne dla dzieci 7-12 letnich  
bazujące głównie na programie komputerowym ArtRage, uczące podstaw grafiki  
komputerowej oraz zagadnień z plastyki. Każda grupa zaczyna od zajęć wprowadzających,  
na których dzieci zapoznają się z narzędziami programu ArtRage. Wraz z kolejnymi zajęciami 
zwiększany jest stopnień trudności wykonywanych prac plastyczno-graficznych.  
D. MultiMusic–Klub Muzyka –komputerowe zajęcia edukacyjne bazujące na programie 
Dance 7, skierowane do dzieci w wieku 7-12 lat.  
E. MultiNauka (od VII klasy)  
W pracowni MultiNauki uczestnicy zajęć wraz z instruktorem będą mieli okazję  
przeprowadzać skomputeryzowane doświadczenia naukowe. W MultiNauce  
wykorzystywany  
jest niezależny system składający się z sensora rejestrującego NeuLog, pamięci USB i  
rejestratora danych, który pozwala przeprowadzić doświadczenia naukowe w łatwy i  
precyzyjny sposób z wykorzystaniem elementów zabawy.  
Tematy zajęć:  
1. Termoregulacja i wydzielanie potu  
2. Tętno i aktywność fizyczna  
3. Pomiary emocjonalnego stresu  
 
F. Było sobie życie (dla klas II, III)  
Podczas zajęć dzieci będą miały okazję poznać funkcjonowanie ludzkiego organizmu. 
Przewodnikiem po świecie zmysłów, narządów i układów człowieka będzie Mistrz z 
edukacyjnego filmu animowanego pt. „Było sobie życie”. Wraz z nim oraz z instruktorami 
MultiCentrum dzieci będą zwiedzać ludzkie ciało i poznawać  jego skomplikowane działanie. 



Tematy zajęć:  

1. Było sobie ucho 
2. Był sobie mózg 
3. Było sobie oko 
4. Było sobie serce 

 
 
 

 


