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O f e r t a  w a r s z t a t ó w :  
„ O d k r y w c y  N o w y c h  Te c h n o l o g i i ”

d l a  d z i e c i  w  w i e k u  6 - 1 2  l a t  



My w GMS Innowacje uczymy dzieci mądrze i kreatywnie 
wykorzystywać nowe technologie

90 % dzieci* 

biernie korzysta z internetu

* badanie EU Kids Online 2018



Animacja poklatkowa

Adresat: dzieci w wieku 6-9 lat i 10-12 lat

Korzyści: rozwój zdolności manualnych dziecka, pobudzanie wyobraźni dziecka, nauka animacji

poklatkowej i reżyserowania, nauka pracy w grupie z podziałem na role.

Jak przebiega warsztat:

1. Historia filmu i animacji – prelekcja.

2. Pokaz gotowych animacji.

3. Praca w grupach:

- scenarzyści – opracują scenariusz (storyboard) filmu, będą czuwać nad fabułą,

- charakteryzatorzy – przygotują postaci i tło filmu. Postaci zostaną wycięte z arkuszy

oraz zamodelowane w plastelinie,

- operatorzy – przygotują sprzęt, oświetlenie i będą realizować nagranie,

- reżyserzy – będą kierować sesją filmową,

- montażyści – zmontują film w specjalnym programie.

4. Pokaz animacji – prezentacja efektów pracy.

Konkurs z nagrodami (3 miejsca) i upominkami dla każdego.

Cena: 27 zł od osoby



Adresat: dzieci w wieku 6-9 lat i 10-12 lat

Korzyści: rozwój zdolności projektowania przestrzennego, pobudzanie wyobraźni dziecka, 

poznanie zaawansowanego sprzętu do druku 3d, rozbudzanie u dzieci architektonicznych pasji.

Jak przebiega warsztat: 

1. Zastosowanie druku 3d – prelekcja.

2. Zaprezentowanie działania drukarek 3d.

3. Nauka obsługi oprogramowania do projektowania przestrzennego.

4. Przygotowanie własnych modeli: imiennych zawieszek.

5. Wydruk modeli na zaawansowanych drukarkach 3d.

Konkurs z nagrodami (3 miejsca) i upominkami dla każdego.

Cena: 29 zł od osoby

Młodzi Architekci – druk 3D



Adresat: dzieci w wieku 6-9 lat i 10-12 lat

Korzyści: nauka jasnego wyrażania swoich oczekiwań, poczucie sprawstwa, nauka logicznego 

myślenia, rozwijanie umiejętności konsekwentnego dążenia do celu, nauka cierpliwości i 

wytrwałości, rozwija twórcze myślenie i szukania nowych rozwiązań.  

Jak przebiega warsztat: 

1. Programowanie z wykorzystaniem robotów – prelekcja.

2. Przygotowanie prostej sekwencji kodów z wykorzystaniem szablonów, flamastrów i robotów.

3. Przygotowanie złożonej sekwencji kodów.

4. Opracowanie własnych kodów programowania.

5. Zaprezentowanie efektów kodowania z wykorzystaniem robotów typu Ozobot.

Konkurs z nagrodami (3 miejsca) i upominkami dla każdego

Cena: 22 zł od osoby

Programowanie z robotami na papierze



Adresat: dzieci w wieku 6-9 lat i 10-12 lat

Korzyści: nauka jasnego wyrażania swoich oczekiwań, poczucie sprawstwa, nauka logicznego 

myślenia, rozwijanie umiejętności konsekwentnego dążenia do celu, nauka cierpliwości i 

wytrwałości, rozwija twórcze myślenie i szukania nowych rozwiązań.  

Jak przebiega warsztat: 

1. Programowanie z wykorzystaniem robotów – prelekcja.

2. Omówienie działania robotów i programu do kodowania.

3. Przygotowanie prostej sekwencji kodów z wykorzystaniem komputerów i robotów.

4. Przygotowanie złożonej sekwencji kodów.

5. Opracowanie własnych kodów programowania.

6. Zaprezentowanie efektów kodowania z wykorzystaniem robotów typu Ozobot.

Konkurs z nagrodami (3 miejsca) i upominkami dla każdego.

Cena: 22 zł od osoby

Programowanie z robotami na komputerze



Adresat: dzieci w wieku 6-9 lat i 10-12 lat

Korzyści: zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z wirtualnej

rzeczywistości, pobudzanie wyobraźni dziecka, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu i

aplikacji, możliwość obejrzenia wyjątkowych miejsc, zwierząt, poznanie historii

Jak przebiega warsztat:

1. Oszukują Twój mózg – prelekcja połączona z ćwiczeniami.

2. Zasady bezpieczeństwa z wirtualną rzeczywistością – miniwykład + ćwiczenie.

3. W świecie bezpiecznych aplikacji VR – zabawa z użyciem googli VR.

Konkurs z nagrodami (3 miejsca) i upominkami dla każdego.

Cena: 20 zł od osoby

Wirtualna rzeczywistość



Adresat: dzieci w wieku 6-9 lat i 10-12 lat

Korzyści: zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z wirtualnej

rzeczywistości, pobudzanie wyobraźni dziecka, wykorzystanie nowoczesnego sprzętu i

aplikacji, możliwość obejrzenia wyjątkowych miejsc, zwierząt, poznanie historii

Jak przebiega warsztat:

1. Oszukują Twój mózg – prelekcja połączona z ćwiczeniami.

2. Zasady bezpieczeństwa z wirtualną rzeczywistością – miniwykład + ćwiczenie.

3. Zbuduj swoje własne google VR i sprawdź jak to działa.

4. W świecie bezpiecznych aplikacji VR – zabawa z użyciem googli VR.

Konkurs z nagrodami (3 miejsca) i upominkami dla każdego

Cena: 30 zł od osoby

Wirtualna rzeczywistość – zrób ją sam



Adresat: dzieci w wieku 6-9 lat i 10-12 lat

Korzyści: poznanie zasad wybierania aplikacji ze sklepów Google Play, AppStore, pobudzanie

wyobraźni dziecka, rozwijanie spostrzegawczości, nauka liczenia, poznawanie nowych kultur

i miejsc.

Jak przebiegają warsztaty:

1. Aplikacje mobilne i bezpieczeństwo dzieci online – miniwykład.

2. Pokaz bezpiecznych aplikacji mobilnych.

3. Praca z tabletem i wykonywanie zadań w autorskich aplikacjach.

4. Quiz i podsumowanie.

Konkurs z nagrodami (3 miejsca) i upominkami dla każdego.

Cena: 20 zł od osoby

Bezpieczne aplikacje mobilne



Adresat: dzieci w wieku 6-9 lat i 10-12 lat

Korzyści: zapoznanie z florą polskich lasów (krzewy i drzewa), nauka pracy w grupie z

podziałem na role, wykorzystanie nowych technologii w kontakcie z naturą.

Jak przebiegają warsztaty:

1. Polska flora – miniwykład.

2. Praca z użyciem liści i mikroskopów.

3. Praca z aplikacją edukacyjną.

4. Pokaz działania mikroskopów elektronicznych i aplikacji.

Praca do domu ☺ spacer z rodzicami po parku miejskim lub lesie.

Konkurs z nagrodami (3 miejsca) i upominkami dla każdego.

Cena: 24 zł od osoby

Zostań botanikiem



Adresat: dzieci w wieku 6-9 lat i 10-12 lat

Korzyści: rozwój motoryki małej, doskonalenie umiejętność napinania i rozluźniania mięśni,

ćwiczenia ruchu nadgarstka, przedramienia i ramienia, rozwijanie kreatywności, rozwój obu

półkul mózgowych, ćwiczenia logopedyczne

Jak przebiegają warsztaty:

1. Ceramika – miniwykład.

2. Przygotowywanie modeli ceramicznych z wykorzystaniem tabletów.

3. Przygotowanie modeli ceramicznych z wykorzystaniem gliny szybkoschnącej.

4. Licytacja.

Konkurs z nagrodami (3 miejsca) i upominkami dla każdego.

Cena: 26 zł od osoby

Ceramika online i offline



Adresat: dzieci w wieku 6-9 lat i 10-12 lat

Korzyści: rozwój umiejętności plastycznych, pełne uczestnictwo dzieci w procesie tworzenia

przedmiotów

Jak przebiegają warsztaty:

1. Pokaz działania maszyn/pras do znaczków/magnesów.

2. Opracowywanie projektów własnych znaczków/magnesów.

3. Praca z maszynami do znaczków i magnesów.

4. Prezentacja projektów.

Konkurs z nagrodami (3 miejsca) i upominkami dla każdego

Cena: 24 zł od osoby – znaczki, 25 zł od osoby – magnesy

Projektowanie i tłoczenie znaczków 
/ magnesów



Adresat: dzieci w wieku 6-9 lat i 10-12 lat

Korzyści: rozwijanie zdolności manualnych, wprowadzenie w atrakcyjny i nowoczesny świat

robotów.

Jak przebiegają warsztaty:

1. Świat robotów – miniwykład

2. Zaprezentowanie robotów używanych na zajęciach

3. Próbne przejście toru „Fabryka”

4. Wyścigi robotów

Konkurs z nagrodami (3 miejsca) i upominkami dla każdego

Cena: 25 zł od osoby

Wyścigi robotów 



Zapraszamy uczniów szkół podstawowych klasy I-V do naszych 

Klubów „FAN Innowacji” 

Zajęcia opisane w ofercie mogą odbyć się w naszych Klubach:

Warszawa Żoliborz, ul. Anny German 15

Warszawa Targówek, ul. Rembielińska 20

Kluby FAN Innowacji



Klienci/Współpraca



Koordynatorzy i trenerzy GMS Innowacje

Nasi koordynatorzy i trenerzy mają wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi, kierunkowe wykształcenie i pasję 

edukacji dzieci. 

Marcin Kasia Grzegorz Samanta Joanna



• warsztaty zaspokajają dziecięcą chęć poznawania otaczającego je świata oraz odkrywania nowych umiejętności,

• podczas warsztatów łączymy świat wirtualny z rzeczywistym i staramy się, 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 atrakcji dla

dzieci),

• dostarczamy na miejsce pełne wyposażenie stanowisk i atrakcji,

• czas trwania 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).

Dostosowujemy się do potrzeb Klientów, dlatego jesteśmy otwarci także na niestandardowe zamówienia.

Administracja



Kontakt



https://www.facebook.com/gmsinnowacje/
https://www.instagram.com/gms_innowacje/
https://www.youtube.com/channel/UCvARito4JCi24K28mnpH7wA

