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Oni zaczęli programować w wieku 7-10 lat 
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Irlandia – 1h Minecraft w szkole – zajęcia mają na celu rozwijanie u dzieci  

kreatywności przestrzennej. Mają być inspiracją do twórczego pisania  oraz 

angażowania się młodych ludzi w planowanie miasta. 

 

Wielka Brytania – studenci z University of Hull stworzyli platformę na  

bazie gry Minecraft do nauki chemii molekularnej oraz fizyki kwantowej. 

 

USA – Minecraft jest wykorzystywany w programie nauczania 

Czy wiesz że… 

40 tyś – tylu informatyków i  

programistów brakowało na koniec 2018  

roku w Polsce. 
 

800 tyś – tylu informatyków i  

programistów będzie brakowało w EU  

do końca 2020 roku. 

 

PROGRAMOWANIE  to nic innego 

jak MATEMATYKA i ANGIELSKI 



ZAPRASZAMY DO  

 

www.SzkolaCraft.com 



Kim jesteśmy? 

Od 2015 roku prowadzimy zajęcia edukacyjne z matematyki i programowania 

dla dzieci. W  sumie przez nasze placówki przeszło ok 500 uczniów. Zebrane 

w ten sposób  doświadczenia i obserwacje pozwoliły nam ulepszyć produkt, 

jakim jest kurs  matematyki w świecie gry Minecraft. 

 

Posiadamy w ofercie kursy dla klas I-III 

 

W przyszłości chcemy wprowadzić więcej kursów z matematyki, programowania,  
chemii, historii, geografii oraz języka polskiego.  



Klasa I - III – Minecraft w edukacji 

Zajęcia mają na celu rozbudzenie u  

dzieci zdolności logicznego i  

algorytmicznego myślenia. W tym  

celu nasi mali studenci rozwiązują  

zadania na specjalnie do tego 

celu  zaprojektowanych mapach 

edukacyjnych w świecie gry  

Minecraft. 

Uczniowie bawiąc się rozwiązują szereg  

zadań matematycznych (dodawanie,  

odejmowanie, porządkowanie zbiorów, 

mnożenie, dzielenie, ułamki i procenty).  

Pracują z czasem  i zegarem oraz rozwijają  

swoją wyobraźnie przestrzenną poprzez  

rozwiązywanie zagadek związanych z  

geometrią. Dzięki temu iż uczymy przez  zabawę, 

dzieci rozwiązują zadania z  zagadnieniami, 

których będą się uczyć dopiero  w IV klasie. 



Już niebawem  

Programowanie z Minecraft 

Na zajęciach nasi podopieczni  

programują roboty w języku Lua 

–  jeden z  języków 

programowania.  Jest to 

programowanie  obrazkowe, 

które również  odbywa się w 

świecie gry  Minecraft. 

 

Uczniowie programują roboty, które  

pomagają im wykonywać poszczególne  

misje na specjalnie do tego celu  

zaprojektowanych mapach 

edukacyjnych. Pod koniec zajęć uczniowie  

potrafią zaprogramować tak robota, aby  

ten  za  nich wybudował cały  dom.  



Zajęcia podzielone są na 2 bloki  

tematyczne: 

 

- Ćwiczeniówka – pdf do samodzielnego wydruku i pracy 

w klasycznej formie z materiałem drukowanym 

 

- Rozwiązywanie zadań w grze Minecraft na specjalnie do tego 

celu stworzonych autorskich mapach  edukacyjnych 

 

- Wspólny serwer – czyli wspólne budowanie własnego 

świata z uczestnikami kursu – zabawa, ale i praca w 

grupie 



JAK KORZYSTAĆ Z NASZYCH MATERIAŁÓW ĆWICZEOOWYCH  

KORZYSTAJ Z ĆWICZEO W CZASIE LEKCJI  
 
Zachęcamy aby np. raz w tygodniu lekcja matematyki wyglądała inaczej. 
Uczniowie pracując samodzielnie przy komputerach będą rozwiązywad zadania w 
świecie gry Minecraft.  Po skooczonej lekcji mogą się połączyd na jednym 
serwerze i wspólnie grad na jednym świecie gry. Będą wspólnie budowad własną 
szkołę i swoje domy. Dzięki temu nie tylko będą uwielbiad matematykę, ale 
również lepiej się zintegrują i zaczną tworzyd zespół.  
 
Kurs 1 porusza następujące zagadnienia: 
- dodawanie i odejmowanie 
- zbiory 
- pary 
- działania z wykorzystaniem znaków <,>,= 
- lustrzane odbicie 
- współrzędne 
- cyfry rzymskie 
- szyfrowanie 
 
 

Kurs 2 porusza następujące zagadnienia: 
- dodawanie i odejmowanie 
- działania z wykorzystaniem znaków <=> 
- lustrzane odbicie 
- uzupełnianie brakującego kodu 
- kąty proste 
- liczenie kątów prostych na figurach 
- rodzaje kątów 
- równoległe, prostopadłe 
- mnożenie 
- dzielenie 
 



Warunki współpracy dla biblioteki: 

1. Zgłoś się do nas z danymi do faktury: szkolacraft@gmail.com tel. 500-833-646 
2. Wystawiamy fakturę w wysokości 300 zł netto 
3. Po opłaceniu faktury otrzymasz nieograniczony dostęp do wszystkich dwiczeo na 

naszej platformie – wszyscy będą mogli z nich korzystad bez żadnych dodatkowych 
opłat! 

4. Licencję opłaca się raz w roku 
5. Do prawidłowego działania dodatku do gry „Matematyka z Minecraft” niezbędne 

jest posiadanie pełnej wersji gry Minecraft Java Edition 

300 zł netto – tyle kosztuje roczna licencja za możliwośd korzystania ze wszystkich 
kursów jakie są w naszej ofercie.  Dziś są to dwa kursy z matematyki dla klas 1-3. 
Obecnie trwają już prace nad kursem z programowania oraz języka polskiego.  
 
JAK ZACZĄD: 

mailto:szkolacraft@gmail.com


Łukasz Sobieraj 

Prezes Zarządu 

 

www.SzkolaCraft.com 

Tel. 500-833-646 

e-mail: szkolacraft@gmail.com 

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY 
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