На 20 ноември в Спортна База "Бояна"/
Академия "Витоша" се случи една
невероятна и уникална по рода си
симбиоза, целяща да разшири
кръгозора на подрастващите в различни
сфери. Заедно организациите на
Таратанци / Taratanci, Bee Smart
Technologies и SoftUni Kids показаха на
децата как модерните технологии,
програмирането, спорта и изкуството
вървят ръка за ръка!
В рамките на събитието малчуганите имаха възможност да преминат през
различни технологични станции, да се запознаят с основите в
програмирането, работейки в екип, да срещнат нови приятели, да спортуват,
танцуват и рисуват!

Какви станции имаше?

--> Станция "Програми{г}рай с Makey Makey § Scratch"
o На тази станция бяха демонстрирани възможностите за създаване на
музикални инструменти и мелодия, използвайки програмиране. Децата
обичат да свирят на пиано от банани, а в академията се научиха как!
o Хлапетата създадоха нетрадиционни джойстици, използвайки
програмиране и електропроводими материали, позволяващи им да играят
любими игри.

--> Станция "Рисуване с Arduino"
o Тук бе показана платка Аrduino и нейните огромни възможности. На
платката е програмирана игра, с помощта на която децата могат да нарисуват
изображение с пиксели. Най-любознателните имаха възможност да
програмират своето първо изображение на Arduino.

--> Сензорна станция
o Тук децата участваха в упражнение, свързано с програмирането и
използването на сензори. Основният фокус пада върху директната връзка
между компютърните умения и тяхното използване в реалния живот.

-->Станция „За пчелите с любов“
o Станцията, на която Bee Smart Technologies изложиха собстевените си
сензорни продукти и позволиха на децата да приложат наученото на
сензорната станция. От Bee Smart обясниха подробно и занимателно за
важността на пчелите в природата и онагледиха как уменията по
програмиране далеч не влияят само в дигиталния свят.

--> Станция танци с "Таратанци"
o Тук малчуганите се забавляваха по следите на танцовия пъзел „Таратанци“.
Следвайки шарените стъпки и цифри спрямо инструкциите на пъзела, децата
се докоснаха до традиционния български народен танц по много забавен и
занимателен начин. Освен това най-креативните развихриха въображението
си и рисуваха, редейки различни фигури от стъпките и сътворявайки свои
собствени танцови движения.

Какво да очакваме скоро?

През първите два уикедна през декември (3,4,10 и 11-ти декември)
малчуганите ще имат възможност да си припомнят наученото върху танцовия
пъзел „Таратанци“, както и да се сблъскат с куп други креативни и логически
задачи, които да развият тяхното алтернативно мислене.
Чрез танцов пъзел „Таратанци“ малчуганите лесно, под формата на игра ще
се запознават с различни движения от българските народни танци и ще
упражняват пространственото измерение на движенията. По-малките пък ще
учат как бързо да се ориентират вдясно и ляво, да редят и следват стъпки по
предварително зададена схема, да свързват стъпките с числа. Накрая се
включва и музиката, която още повече допринася за интеракцията на
заниманието.
Къде?
Занятията ще се провеждат на ул. Сердика 20 в споделеното работно
пространство на MOVE.BG - платформа на създаващите хора, които търсят
иновативни решения за обществена промяна, работят за устойчиво развитие
и утвърждават култура на градивен диалог, активно лидерство и споделени
ценности.
За записване, моля попълнете следната регистрационна форма:
https://goo.gl/forms/Fy3eDNRHmjLT0ATm2
За допълнителна информация: http://taratanci.com/taratanci-maraton-za-decamovebg/
Можете да задавате въпросите си и на имейл office@taratanci.com или тел.
0883 455 537.

