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Warsztaty dla dzieci – doświadczenie 

Firma GMS Innowacje od blisko 4 lat zajmuje się organizacją warsztatów dla dzieci i młodzieży,  
z wykorzystaniem nowych technologii.   
 
Warsztaty prowadzone są zgodnie z teorią pedagogiki zabawy, która m.in.: 
- ułatwia integrację uczestników, 
- rozluźnia i odpręża, co sprzyja edukacji, 
- nastawiona jest na poznanie odczuć i doświadczeń, 
- eliminuje niezdrową konkurencję. 
 
Warsztaty realizują podstawę programową! 
 
Proponujemy Państwu warsztaty z bloku tematycznego: „FAN Innowacji”, czyli jak mądrze 
wykorzystywać nowe technologie.  
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Oferta wykładu dla rodziców i nauczycieli od GMS Innowacje 

1. Bezpieczeństwo dzieci w internecie (wykład dla rodziców i nauczycieli) 

 

 

 

 

 

2. Sztuka wystąpień publicznych (szkolenie dla nauczycieli) 

 

 

Trener: Dominika Fabianiec Absolwentka Wokalistyki Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach oraz Podyplomowego Studium z Logopedii i Emisji 
Głosu. Czynny muzyk, szkoleniowiec, trener emisji głosu i menager artystyczny.  
Logopeda z doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Specjalista w zakresie indywidualnej i grupowej terapii dzieci z zaburzeniami mowy i komunikacji, 
również dziećmi ze spektrum autyzmu, logopeda artystyczny, specjalista od medialnej emisji głosu, instruktorka śpiewu rozrywkowego, która pracę nad głosem opiera na 
Technice Speech Level Singing – jednej z najskuteczniejszych metod nauki  śpiewu na świecie, czynny muzyk, zajmuje się również managementem artystycznym. 
Swoją pracę z dziećmi opiera głównie na "metodzie krakowskiej", ale stosuje również ruch rozwijający - Weroniki Sherborn, metodę dobrego startu Bogdanowicz, 
neurobiologiczną stymulację mechanizmów lewopółkulowych oraz elementy logorytmiki. 
Prowadzi szkolenia z emisji i higieny głosu dla osób zawodowo pracujących głosem oraz praktyczne zajęcia z rehabilitacji głosu, stosując ćwiczenia relaksacyjne, fonacyjne i 
oddechowe. 
 

Trener Marcin Sołodki. Pedagog zdolności, ukończył Akademię Pedagogiki Specjalnej oraz Wojskową Akademię Techniczną. Zawodowo od 2002 roku zajmuje się edukacją 
na odległość – realizuje projekty edukacyjne w firmach komercyjnych, sektorze rządowym i pozarządowym. Autor projektów dziecięcych takich jak Sieciaki.pl Necio.pl dot. 
bezpieczeństwa dzieci w sieci. Tworzy koncepcje środowisk do zdalnej edukacji, platformy e-learning oraz platformy do obsługi edukacji tradycyjnej. Realizuje projekty e-
learningowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, z pełnym zakresem zadań w projektach.   
Testuje i ocenia mobilne urządzenia (smartfony, tablety) dedykowane edukacji dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia, warsztaty i wykłady dla dzieci, młodzieży i ich 
opiekunów z zakresu zagrożeń internetowych młodych internautów. W latach 2014-2018 w FDN (obecnie Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) zajmował stanowisko 
Koordynatora działu edukacji i szkoleń.  Trener Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, ukończył Szkołę Trenerów House of Skills oraz FDDS. 
Obecnie w ramach własnej działalności prowadzi warsztaty dla dzieci, rodziców i profesjonalistów dotyczące wykorzystania nowych technologii w edukacji oraz zagrożeń 
internetowych.  
Ponadto opracowuje edukacyjne aplikacje mobilne dla dzieci i tworzy specjalne strefy multimedialne w miejscach użyteczności publicznej.  
Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, opracowuje scenariusze zajęć dla dzieci i nauczycieli.  
W 2014 roku nagrodzony przez Prezydenta PR Brązowym Krzyżem Zasługi za ochronę praw dzieci.  

3. Higiena i emisja głosu (szkolenie dla nauczycieli) 
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Oferta wykładu dla rodziców i nauczycieli od GMS Innowacje 

1. Bezpieczeństwo dzieci w internecie (wykład dla rodziców i nauczycieli) 

 

 

 

 

 

2. Sztuka wystąpień publicznych 

 
PROGRAM 
Wprowadzenie do tematu. 

Storytelling i inne struktury narracyjne budujące zaangażowanie.  

Podstawowe źródła komunikacji. 

Sztuka wywoływania pierwszego wrażenia. 

Trudne sytuacje w trakcie spotkania. 

Autoprezentacja - ćwiczenia praktyczne. 

Komunikacja niewerbalna w praktyce. 

Jak dobrze odpowiadać na trudne pytania. 

Czynniki wpływające na skuteczne prowadzenie prezentacji? 

Jak przygotować profesjonalną prezentację biznesową? 
 

PROGRAM: 
Przedstawienie tematu spotkania 

Quiz. Świadomość internetu i aktywności dzieci w sieci. Raport z badań. 

Teraźniejszość, przyszłość i nowe technologie. Diagnoza i prognoza.  

Profil młodego internauty, realne aktywności dzieci w sieci. 

Typologia zagrożeń w internecie: cyberprzemoc, uwodzenie, niebezpieczne treści, uzależnienie, hejting, seksting i in.  

Prawo a zagrożenia w sieci. 

Zasady bezpieczeństwa w sieci oraz korzystania z urządzeń, gier i aplikacji mobilnych. Kontrola rodzicielska. 

Procedura interwencji, pomoc dla dzieci i rodziców w przypadku „problemów online”. 

Edukacja w szkole i w domu w zakresie bezpieczeństwa dzieci online.  

Kreatywne spędzanie czasu w sieci. 

Podsumowanie. 
 

Czas trwania: 90 minut 
Koszt: 500 zł netto  
 

Czas trwania: 3 godziny 
Do 25 uczestników 
Koszt: 1000 zł netto  

3. Higiena i emisja głosu (szkolenia dla nauczycieli) 

 
PROGRAM 
Patologia i higiena głosu - profilaktyka zaburzeń głosu w zawodzie. 

Zasady prawidłowej emisji głosu w mówieniu. 

Elementarne ćwiczenia prawidłowej emisji głosu w mowie. 

Artykulacja, foniatria, motoryka narządów artykulacyjnych - wybrane 

zagadnienia z anatomii i fizjologii aparatu mowy 

Kształcenie techniki prawidłowego oddychania. 

Sztuka wystąpień publicznych 

Wpływ stresu na jakość i efektywność pracy głosem 

Technika mówienia i mowa ciała 

Jak pozyskać sympatię i uwagę słuchaczy za pomocą  

brzmienia głosu – wybrane strategie 
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Oferta warsztatów dla dzieci od GMS Innowacje 

Prelekcje (dostosowane do wieku dzieci) m.in. o zagrożeniach bezpieczeństwa dzieci w internecie oraz racjonalnym wykorzystaniu 

nowych technologii w zabawie i edukacji dzieci; kolekcjonerskie karty uczestnika; konkursy dla dzieci, nagrody i upominki – gratis, 

 

Rodzaje warsztatów: 

1. warsztat wirtualnej rzeczywistości (zabawa z aplikacjami na okularach VR) – 16 zł brutto / osobę, 

2. warsztat bezpieczne aplikacje edukacyjne (tablety) – 18 zł brutto / osobę, 

3. warsztat wesołe programowanie z robotami (kilka scenariuszy zajęć) – 22 zł brutto / osobę, 

4. warsztat wybijania znaczków (wg własnego projektu) – 23 zł brutto / osobę, 

5. warsztat wybijania magnesów (wg własnego projektu) – 24 zł brutto / osobę, 

6. warsztat animacji komputerowej (animowanie ruchów stworzonej postaci) – 24 zł brutto/ osobę,  

7. warsztat wyścigi robotów (tor przeszkód dla robotów) – 24 zł brutto / osobę, 

8. warsztat tablety i ceramika (projektowanie ceramiki wirtualnie i rzeźbienie w glinie) – 25 zł brutto / osobę, 

9. warsztat tworzenia wirtualnej rzeczywistości (projektowanie własnych okularów VR) – 28 zł brutto / osobę, 
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Warsztaty – warunki formalne 

• warsztaty na zamówienie, realizowane w przedszkolu/szkole podstawowej , 

• czas warsztatów: 2 godziny dydaktyczne z przerwą, 

• ceny obowiązują przy grupie min. 15 dzieci, przy mniejszych grupach – ustalenia indywidualne, 

• płatność tylko za realną ilość dzieci obecnych podczas warsztatu (nie za ilość zgłoszoną),  

• wystawiamy potwierdzenie zapłaty lub fakturę VAT (w zależności od potrzeb). 

• w przypadku realizacji warsztatów w odległości do 100 km od Warszawy do ceny za osobę należy 

doliczyć 4 zł.  

Dostosowujemy się do potrzeb Klientów, dlatego jesteśmy otwarci także  

na niestandardowe zamówienia. 
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Warsztaty – administracja 

• Warsztaty zaspokajają dziecięcą chęć poznawania otaczającego je świata oraz odkrywania nowych 

umiejętności, 

• Podczas warsztatów staramy się łączyć świat wirtualny z rzeczywistym, aby dzieci uczyły się odróżniać 

te 2 rzeczywistości, 

• Angażujemy dzieci w zabawę i edukację (aktywne uczestnictwo), 

• Zapewniamy kompleksową obsługę warsztatów (osoby z kilkuletnim doświadczeniem w prowadzeniu 

i koordynowaniu atrakcji dla dzieci), 

• Dostarczamy na miejsce pełne wyposażenie stanowisk i atrakcji. 
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Warsztat 1: Wirtualna rzeczywistość 
 

Nazwa warsztatu: Wirtualna rzeczywistość 
 
Adresat: dzieci od 4 roku życia, 
Korzyści: rozwój koncentracji i koordynacji 
ruchowej dzieci, odkrywanie świata wirtualnej 
rzeczywistości, 
Opis: dzięki okularom VR dzieci mogą popływać z 
podwodnymi zwierzętami, odbyć spacer w 
przestrzeni kosmicznej, przenieść się do ery 
dinozaurów, pojeździć kolejką górską, sterować  
orłem w przestworzach lub statkiem kosmicznym 
za pomocą ruchów głowy, 
Konkurs: najdalszy lot orłem lub statkiem w 
przestworzach, 
Realizacja podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkół podstawowych (punkt 5). 
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Warsztat 2: Bezpieczne aplikacje edukacyjne 
 

Nazwa warsztatu: Bezpieczne aplikacje edukacyjne 
 
Adresat: dzieci od 4 roku życia, 
Korzyści: aplikacje edukacyjne rozwijają m.in. 
spostrzegawczość, uczą liczenia, odmierzania czasu, 
zaspokajają ciekawość dzieci, chęć poznawania 
nowych kultur i miejsc; edukacja w zakresie zagrożeń 
internetowych 
Opis: stanowisko łączy zabawę z nauką, bezpieczne 
aplikacje edukacyjne zainstalowane na tabletach 
przenoszą dzieci m.in. w świat dinozaurów, na dno 
oceanu, do starożytnego Egiptu, jaskini piratów, czy 
wioski indiańskiej. 
Konkurs: plastyczny na namalowanie najładniejszego 
zwierzaka odnalezionego w aplikacji edukacyjnej, 
Realizacja podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkół podstawowych (punkt 5). 
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Warsztat 3: Wesołe programowanie z robotami 
 

Nazwa warsztatu: Wesołe programowanie z robotami 
 
Adresat: dzieci od 5 roku życia, młodzież, 
Korzyści: zabawa z robotami, nauka tworzenia i 
programowania,  
Opis: wprowadzenie dziecka w świat programowania w 
języku programowania Scratch. Za pomocą flamastrów 
(lub programując na tablecie) dzieci mogą w prosty 
sposób napisać swój pierwszy program. Robot 
rozpoznaje odpowiednie sekwencje kolorowych linii i 
podąża ich śladem. Wiele scenariuszy zajęć pozwala w 
pełni zobrazować  istotę programowania, 
Konkurs: wykonanie ustalonej sekwencji 
programowania na tablecie lub namalowanie  jej na 
planszy,  
Realizacja podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkół podstawowych (punkt 5). 
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Warsztat 4 i 5: Wybijanie znaczków i wybijanie magnesów 
 

Nazwa warsztatu: Wybijanie znaczków i wybijanie 
magnesów 
 
Adresat: dzieci powyżej 4 roku życia, 
Korzyści: rozwój umiejętności plastycznych oraz 
pełne uczestnictwo dzieci w procesie tworzenia 
przedmiotów, 
Opis: dzieci mogą same projektować i  wykonywać 
znaczki oraz magnesy, które następnie zabierają ze 
sobą do domu. Dzieci rysują, następnie układają 
wszystkie komponenty znaczka lub magnesu na 
maszynie i same go wybijają. 
Konkurs: najładniej wykonany znaczek lub magnes 
wg ustalonego wzoru, 
Realizacja podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkół podstawowych (punkt 6). 
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Warsztat 6: Animacji komputerowej 
 
 Nazwa warsztatu: Animacja komputerowa 

 

Adresat: dzieci od 5 roku życia, 
Korzyści: rozwój zdolności manualnych dziecka, 
pobudzanie wyobraźni dziecka, nowoczesna nauka 
elementów programowania, animacji poklatkowej i 
reżyserowania,  
Opis: dzieci wybierają i kolorują własną postać oraz tło, 
po czym wszystko jest przenoszone do świata 
wirtualnego. Teraz zaczyna się prawdziwa zabawa: dzieci 
przy pomocy robota – kukiełki nadają sekwencje ruchów 
swojej postaci w świecie wirtualnym i dodają do tego 
przygotowane animacje. Tak powstaje film, który jest 
nagrywany i udostępniony rodzicom po warsztatach. 
Konkurs: przedstawienie wybranego zagadnienia za 
pomocą animacji, 
Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkół podstawowych (punkt 6). 
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Warsztat 7: Wyścigi robotów 
 

Nazwa warsztatu: Wyścig robotów  
 
Adresat: dzieci od 5 roku życia, 
Korzyści: rozwój zdolności manualnych dziecka, 
wprowadzenie w atrakcyjny i nowoczesny temat 
robotyki,  
Opis: specjalnie zaprojektowane tory w kształcie 
labiryntu, po których dzieci poruszają się zdalnie 
sterowanymi robotami. Po krótkim treningu dzieci 
starają się opanować ruchy robotów i opracować 
najkrótszą drogę ze startu do mety. Intuicyjne 
sterowanie oraz chęć sprawdzenia własnych 
umiejętności przyciąga każde dziecko, 
Konkurs: wyścigi robotów, najszybszy przejazd, 
Realizacja podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkół podstawowych (punkt 5). 
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Warsztat 8: Tablety i ceramika 
 

Nazwa warsztatu: Tablety i ceramika 
Adresat: dzieci od 5 roku życia 
Korzyści: poprawa zdolności manualnych dzieci, 
nauka tworzenia w świecie wirtualnym i 
rzeczywistym, 
Opis: dzieci otrzymują tablety lub smartfony, gdzie 
w specjalnej aplikacji ceramicznej wykonują 
naczynia na kole garncarskim. Następnie w świecie 
rzeczywistym wykonują naczynia lub ustalone 
kształty przy pomocy gliny szybkoschnącej. 
Wykonane przedmioty dzieci zabierają ze sobą do 
domu. 
Konkurs: najładniej zaprojektowany lub wykonany 
przedmiot. 
Realizacja podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkół podstawowych (punkt 6). 
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Warsztat 9: Tworzenie własnej wirtualnej rzeczywistości  
 

Nazwa warsztatu: Tworzenie własnej wirtualnej 
rzeczywistości  
 
Adresat: dzieci od 7 roku życia, 
Korzyści: rozwój zdolności manualnych dziecka, 
projektowanie nowoczesnych urządzeń, które 
dzieci zabierają potem do domu, 
Opis: każde dziecko otrzymuje własne okulary VR 
do złożenia. Po złożeniu dzieci ozdabiają okulary wg 
własnego uznania lub wg ustalonego motywu, a 
następnie sprawdzają ich działanie przy pomocy 
bezpiecznych aplikacji dla dzieci. 
Konkurs: zaprojektowanie najbardziej oryginalnych 
okularów VR, 
Realizacja podstawy programowej kształcenia 
ogólnego dla szkół podstawowych (punkt 5). 
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Karta klubu „FAN Innowacji”, atrakcyjne nagrody dla każdego 
 

arwers karty rewers karty 

• Po warsztatach dzieci otrzymują kartę klubu „FAN Innowacji” i jedną naklejkę. 

• Po uzyskaniu 7 naklejek każde dziecko otrzymuje atrakcyjną nagrodę. 
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Warsztaty aktorskie – dodatkowa oferta 
 

Akademia Młodego Aktora 

Zajęcia prowadzą aktorzy warszawskich teatrów.  
Koszt jednego warsztatu 25 zł od ucznia. Koszt całego cyklu 100 zł od ucznia.  
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Akademia Młodego Managera 

Nowe warsztaty wkrótce…  
 

Zapraszamy do polubienia naszego profilu, dzięki temu będą mieli Państwo dostęp do aktualnych informacji o nowych warsztatach: 

gmsinnowacje www.facebook.com/gmsinnowacje  

http://www.facebook.com/gmsinnowacje
http://www.facebook.com/gmsinnowacje
http://www.facebook.com/gmsinnowacje
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Pełna oferta GMS Innowacje 



GMS Innowacje      www.gmsinnowacje.pl      +48 509 867 476      mail: marcin.solodki@gmsinnowacje.pl   

Klienci / Współpraca 
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GMS Innowacje Sołodki Majsterek Sp. J. 

biuro@gmsinnowacje.pl 

www.gmsinnowacje.pl 

Grzegorz Majsterek: 
grzegorz.majsterek@gmsinnowacje.pl 
501 615 935 

Marcin Sołodki: 
marcin.solodki@gmsinnowacje.pl 
509 867 476 

Kontakt 
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