
Pramoginė-edukacinė programa  

„RoboTukas“ 

 
PROGRAMOS TURINYS: 

Nauja, unikali, ryški, nepakartojama ir stulbinanti. 

Galime drąsiai tvirtinti, kad tokios pramogos Jūsų vaikučiai dar neturėjo. 

Pas juos atvyks „gyvas“ Robotukas, vardu Tukas ir pats stengsis vesti programą, kurios metu: 
 

- žais krepšinį ir futbolą; 

- paseks įdomią negirdėtą pasaką; 

- rašys išgirstus žodžius;  

- pašoks šokį ir padainuos su vaikais; juos ir stebins ir juokins;  
- padarys bendrą nuotrauką programos pabaigoje. 
 

O vaikai: 

- dainuos ir šoks kartu; 

- pamėgdžios Robotuką ir patys kartos jo judesius; 

- tiesiog žavėsis jo sugebėjimu judėti ir bendrauti; 

- drausmingiausias grupės auklėtinis galės pažaist futbolą su Tuku ir pavesti robotuką už rankos!  

- atliks užduotis ir nupieš Tuką po programos ir dalyvaus gražiausio Tuko piešinio konkurse*.  
 

*- 3 gražiausi piešiniai 2017 metų gegužės mėn. 31 d. laimės vertingus  LEGO firmos prizus.  

Daugiau informacijos ieškokite www.mug.lt nuo 2017.03.13 d. 
 

Pastaba: Programos scenarijus gali nežymiai keistis iki programų vykdymo pradžios. 
 

Ši programa paruošta specialiai ikimokyklinio amžiaus vaikams. 

Jos tikslas – supažindinti vaikus su nepakartojamu, paslaptingu ir įdomiu robotų pasauliu, sudominti ir paskatinti juo domėtis 

nuo pat mažens, pajausti dirbtinio intelekto stebuklą. Galbūt Jūsų auklėtiniai ateityje susies savo gyvenimą su robotais ar tiesiog 

atras tai kaip įdomų laisvalaikio užsiėmimą. Ateitis priklauso technologijoms – suteikite galimybę savo auklėtiniams susitikti su 

RoboTuku Tuku ir įvertinti jo sugebėjimus. 
 

2017-2018 metais bus kuriamos ir kitos RoboTuko programos: 

„Augu geras, sveikas ir saugus“ - nuo 2017.09.11;  

„Kalėdinė pasaka“ - nuo 2017.12.01; 

„Velykinis margutis“ - nuo 2018.04.01 
 

Visos naujienos – mūsų tinklapyje www.mug.lt 
 

Pastaba: Programoje dalyvauja tikras robotas humanoidas,  jam programą padėsiu vesti aš, Vilmantas.  

Programa vykdoma tik salėje arba paskirtoje patalpoje, kurioje gali tilpti iki 50 vaikų, staliukai nebūtini. Grupes galima sujungti 

neviršijant maksimalaus vaikų skaičiaus vienoje programoje. 
 

Programų kainos (rytinės, vykdomos nuo 9.00 iki 12 val.):  

Užsakomų 

programų kiekis 

Grupių 

skaičius  

 Minimalus 

vaikų skaičius 

 Maksimalus 

vaikų skaičius  

Užsakymo 

suma, €  

 Maksimali 

kaina vaikui, € 

 Minimali kaina 

vaikui, € 

 1 programa  2 40 50 150 3,75 3,00 

 2 programos 4 80 100 200 2,50 2,00 

 3 programos  6 120 150 250 2,08 1,67 

 4 programos  8 160 200 300 1,88 1,50 

1 pap. programa 1 25 50 100 4,00 2,00 
 

1 papildomą programą užsakyti galima tik tuomet, kai kita įstaiga tame pačiame mieste užsakė 1 ar 2 programas iki 12 val.  
 

Iki susitikimo pas Jus!  
 

Pagarbiai, Vilmantas 
 

MB „Mažųjų ugdymas“ 

Tel.: 8-700 44966 
 

e-paštas: robotukas@mug.lt;  www.mug.lt 

http://www.mug.lt/

