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NOWY WYMIAR EDUKACJI

Proponujemy nowy wymiar edukacji dla dzieci 
i młodzieży, która rozwija wyobraźnię przestrzenną, 
w sposób praktyczny uczy nowoczesnej technologii, 
a tym samym zapewnia dobry start w przyszłość. 

Zajęcia gwarantują praktyczną naukę i dają poczucie 
dumy z samodzielnie zaprojektowanego 
i wydrukowanego przedmiotu. 

Nasi uczestnicy tworzą swoje własne projekty 
zabawek, pomocy naukowych, przedmiotów użytku 
codziennego, a następnie wytwarzają je na drukarce 
3D. 



TEMATYKA WARSZTATÓW

Nasze zajęcia obejmują trzy bloki tematyczne: 
drukowanie 3D, projektowanie 3D oraz skanowanie 
3D. Podczas warsztatów uczestnicy: 

• zapoznają się z obsługą drukarki 3D oraz skanera 
3D, a także zostaną wprowadzeni w tajniki 
przestrzennego projektowania i tworzenia 
kształtów. 

• poznają cały proces powstania przedmiotu, 
począwszy od własnego pomysłu, aż po wydruk 
na drukarce 3D. 

• tworzą własne projekty zabawek, pomocy 
naukowych, przedmiotów użytku codziennego, 
a następnie wytwarzają je na drukarce 3D. 

Projekty uczniów wykonane podczas zajęć są dla 
nich drukowane, dzięki czemu dzieci widzą efekt 
swojej pracy.



TEMATYKA WARSZTATÓW

Na naszych zajęciach stawiamy na rozwój 
wyobraźni przestrzennej, myślenie abstrakcyjne 
i nabywanie kompetencji przyszłości oraz 
umiejętności konstrukcyjnych. 
Mamy do czynienia z wieloma zagadnieniami:
z informatyki, matematyki, a w szczególności
z geometrii, przez co pokazujemy praktyczne 
zastosowanie wiedzy nabytej w szkole na lekcjach 
matematyki. 
Uczestnicy uczą się komputerowego projektowania 
3D w prostych programach typu CAD, 
dostosowanych do wieku młodych konstruktorów.
Funkcjonalności programu są w języku angielskim 
co potęguje odczucie zaawansowanego biznesu 
i dodatkowo ćwiczy umiejętności językowe.
Wspólnie za pomocą skanera 3D stworzymy własne 
pamiątkowe popiersia.



OCZEKIWANE REZULTATY ZAJĘĆ

1. Poznanie obsługi drukarki 3D; 

2. Nabycie umiejętności projektowania 3D;

3. Rozwój wyobraźni przestrzennej;

4. Stworzenie wielu gadżetów, pomocy naukowych, 

przedmiotów użytku codziennego;

5. Rozszerzenie wiedzy z matematyki i geometrii;

6. Umiejętność obsługi programów do 

projektowania 3D, drukowania 3D w języku 

angielskim;

7. Zaprojektowanie własnego robota 3D, 

posiadającego ruchome części;

8. Wykorzystanie skanera 3D - obserwacja sposobu, 

w jaki obiekty rzeczywiste przenoszone są do 

świata wirtualnego. Wykonane zostaną m.in. 

skany twarzy uczestników i stworzone na tej 

podstawie modele 3D.



ORGANIZACJA

1. Warsztaty będą realizowane w szkole, w sali 

komputerowej. Forma współpracy to umowa 

użyczenia sali.    

2. Czas trwania warsztatu to 90-minut.

3. Liczebność grupy 15-25 osób. 

4. Warsztaty odbywają się pod opieką trenera.

5. Na czas warsztatów wykonawca zapewnia 

niezbędny sprzęt w formie drukarki 3D, skanera 

3D odpowiednie oprogramowanie oraz materiały 

do drukowania 3D.



ORGANIZACJA

7. Każdy uczestnik otrzyma wydrukowane w 

technologii 3D przedmioty, zgodnie z tematyką 

zajęć.

8. Dostarczenie zrealizowanych podczas warsztatów 

projektów dzieci nastąpi po wykonaniu warsztatu 

w czasie i miejscu ustalonym ze zleceniodawcą.

9. Spotkanie będzie wzbogacone o galerię 

wydruków przygotowanych przez wykonawcę. 



• 45 zł/osobę/za 2 godziny lekcyjne (zajęcia

prowadzone w języku polskim)*

• 55 zł/osobę/za 2 godziny lekcyjne (zajęcia

prowadzone w języku angielskim). Cena zawiera

koszt materiałów i wydruku projektu dziecka.*

* Cena obowiązuje przy realizacji minimum dwóch

grup warsztatowych jednego dnia.

WYCENA 

ZAPISY:
fundacja@ziemiaimy.org



KONTAKT

FUNDACJA ZIEMIA I MY

UL. SZLACHECKA 2/53

03-259 WARSZAWA

TEL.: (22) 3089010

E-MAIL: fundacja@ziemiaimy.org

STRONA: www.ziemiaimy.org

FB: www.facebook.com/ziemiaimy.org

Warsztaty są realizowane we współpracy 

z firmą Edu3Dkacja

http://www.ziemiaimy.org/

