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Prezentacja rozwiązań
na kreatywny Dzień Dziecka
dla dzieci pracowników
twórczo, kreatywnie, angażująco

wszystkie
wszystkie dzieci
dzieci są
są smart
smart

DZIEŃ DZIECKA
Szukasz kreatywnych,
bezpiecznych i
pewnych rozwiązań na
nadchodzący Dzień
Dziecka ?
Chcesz, aby ten dzień mimo
wciąż trudnej sytuacji pozostał
na długo w pamięci dzieci ?

Sprawdź nasze
rozwiązania:
●

Smart Box - czyli
dawka mądrej zabawy w
domu każdego dziecka

●

Transmisje Online
- czyli angażująca
mądra zabawa z
naszego Studia!

●

Smart Event - czyli
Smart Kids Planet na
Twoim wydarzeniu

Wierzymy, że dzięki nim:
Zapewnisz dzieciom
pracowników Twojej ﬁrmy
doskonałą rozrywkę
wypełnioną unikalną wartością
edukacyjną.

Brzmi inspirująco?
Poznaj szczegóły!

Gra Smart Bystrzaka
Pierwsza planszówka od Smart Kids Planet wypełniająca
rodzinny czas śmiechem i mądrą zabawą. Na graczy
czekają zadania specjalne, prawdziwe wyzwania i dużo
niesamowitych ciekawostek.

Co wyróżnia grę ?
To, że to Wy jesteście jej współtwórcami. Dzięki
dołączonej do zestawu formie i modelinie dzieci
samodzielnie wykonują kostkę i pionki do gry, a
także samodzielnie zaprojektują kilka kart z
zadaniami

Zobacz video

60 zł
netto

Smart Boxy pojawiły się w naszej ofercie przy okazji
minionych Świąt Bożego Narodzenia. Odpowiadaliśmy w
nich na potrzeby rodziców poszukujących dla swoich
dzieci niecodziennych prezentów pod choinkę.
Nasze Boxy zawierały unikalne, “hand made” zestawy
zabawek DIY - podobnych boxów nie można było znaleźć
w innym miejscu.
Świąteczne boksy były niewątpliwym sukcesem Świąteczne
Smart Boxy
zamówiły u
nas ﬁrmy

“Jestesmy zachwyceni boksami – wszystko przyszło na czas –
pracownicy bardzo sobie chwalą. Pięknie dziękuję za współpracę I
zachowuję kontakt na poczet przyszłego roku :) “
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zobacz
rewelacyjną
recenzję naszych
świątecznych
smart box’ów!
Zobacz
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ODKRYWCY

Od 2 do 6 lat

150 zł
netto

To nie lada gratka dla każdego podróżnika lub
bystrzaka, który dopiero marzy o podróżach! W tym
Smart Boxie znajdziesz kolorową mapę świata oraz
45 kart ukazujących podróżników, fascynujące
zwierzęta oraz ciekawe zjawiska pogodowe - dzięki
temu wspólnej zabawie nie będzie końca!
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Co wspiera Smart Box Odkrywcy ?
rozwój wyobraźni
naukę logicznego myślenia
rozwój pasji geograﬁcznych

●
●
●

Co zawiera Smart Box Odkrywcy ?
●
●
●
●
●
●
●

kolorową mapę świata o wymiarach:
100x60 cm
20 kart ze zwierzętami
15 kart ze Smart Podróżnikami
10 kart ze zjawiskami pogodowymi
instrukcję z inspiracjami do
wspólnych zabaw
kartkę z życzeniami dla dziecka
tatuaże
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150 zł
netto

Twórcy
od 4 do 10 lat

Daj upust twórczej ekspresji i wyrusz ze Smartkiem w
kreatywną, kosmiczną podróż! Czeka na Was mnóstwo
wyzwań - własnoręczne skonstruowanie drewnianych
rakiet, zaprojektowanie wyglądu Układu Słonecznego i
ozdobienie swoich wyjątkowych konstrukcji! Przy okazji
poznacie mnóstwo ciekawostek dotyczących planet z
naszej galaktyki. Będzie się działo!

wszystkie dzieci są smart

Co wspiera Smart Box Twórcy ?
rozwój kreatywności i twórczego
myślenia
umiejętności manualne
rozwój wiedzy astronomicznej

●
●
●

Co wspiera Smart Box Twórcy ?
●
●

●
●

●
●

drewnianą rakietę do samodzielnego
skonstruowania i ozdobienia
drewnianą tablicę z Układem Słonecznym
do samodzielnego złożenia i
udekorowania
instrukcje do złożenia konstrukcji
zestaw kreatywny z farbami, brokatem,
pędzlami, modeliną, klejem, ﬂamastrami i
naklejkami dekoracyjnymi
kartkę z życzeniami
tatuaże
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Pamiętaj, że
zaproponowana
zawartość boxów jest
tylko naszą
propozycją.
Chciałbyś stworzyć
swój własny box?

Dla nas nie ma rzeczy
niemożliwych!
Specjalnie dla Ciebie

przygotujemy ofertę
szytą na miarę,
dopasowaną do
Twoich potrzeb i
budżetu.

POMYSŁ
na EVENT ?
Przygotowaliśmy coś
wyjątkowego! Dzieci to kochają i
jednocześnie uczą się przez
zabawę!

Online &
Offline
Jesteśmy przekonani, że
proponowane przez nas zajęcia to
nie jest oferta kolejnych klasycznych
warsztatów "do oglądania", lecz
interaktywna, angażująca wszystkie
dzieci mądra zabawa.
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Poznaj nasze Smart Atrakcje!
Scenariusze naszych pokazów oraz
warsztatów rozwijają zdolności manualne,
pobudzają kreatywność i rozbudzają
ciekawość świata !

Już dziś możesz zaprosić nas na
swoje wydarzenie z okazji Dnia
Dziecka, gwarantujemy mnóstwo
dobrej zabawy wersji SMART !
Zobacz Video Podsumowanie E-Ferii
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3 warianty online
1.
Zajęcia na żywo
indywidualne
Zoom / Google / Teams
●

●
●

Dzieci widzą się z
Animowanymi bohaterami oraz
animatorami , a oni widzą i
rozmawiają z Dziećmi.
Spotkanie wymaga kamerki i
mikrofonu (np. w komputerze)
Spotkanie ma charakter
personalizowany

Cena od:

6 999 zł netto

2.
Zajęcia na żywo
łączone w ramach
wspólnej transmisji na
Youtube
●

●

●

Dzieci lub rodzice mogą
rozmawiać za pomocą chata, a
Avatar odpowiada na wizji
Spotkanie ma charakter
łączony, mogą być również
obecne inne ﬁrmy
Ten wariant jest atrakcyjny
cenowo

Cena od:

1999 zł netto

3.
Zajęcia nagrane
indywidualnie dla
Klienta do późniejszej
emisji
●

Specjalnie dla Państwa
nagrywamy dedykowane
warsztaty oraz spotkania,
które można udostępnić w
każdej chwili pracownikom w
ramach swoich wewnętrznych
sieci lub na zamkniętych
kanałach YouTube

Cena od:

8 999 zł netto

Przykładowe warsztaty
online & offline
Stawiamy na maksymalne zaangażowanie
uczestników, którzy odpowiadają na zadawane
im pytania i zagadki.
Elementy naszych scenariuszy:
eksperymenty
quizy, zagadki, gry,
kalambury, wykreślanki
warsztaty manualne o
naukowych prankach
aktywności ruchowe
warsztaty ekologiczne
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Warsztaty
ekologiczne
1. SPOTKANIA
Z
AVATARAMI
Poznajcie Błękitka i Lucjana, mówiące avatary, ze
Smart Kids Planet! Ten sympatyczny wieloryb i
dinozaur, wykorzystują najnowsze technologie, by
spotykać się z dzieciakami w wersji LIVE.
Wszystko po to, by prowadzić dla najmłodszych
specjalne gry i zabawy, jednocześnie przekazując
wiedzę z zakresu biologii i ekologii.
Dzieci kochają te wyjątkowe zwierzaki ze względu
na interaktywność spotkania - awatary nawiązują
interakcję z całą grupą lub pojedynczymi
osobami wywołując zachwyt małych i dużych
uczestników pokazu.

Przykładowe tematy spotkań:
●
Ucieczka przed śmieciami, czyli jak dbać o czystość
oceanów… i nie tylko
●
Antarktyda i topniejące lodowce, czyli o globalnym
ociepleniu słów kilka
●
Zimowe chłody, czyli jak dbać o zwierzęta zimą

Zobacz
Zobacz
wszystkie
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Warsztaty
ekologiczne
1. SPOTKANIA
Z
AVATARAMI

SPOTKANIE Z LUCJANEM

Rozmowa z prawdziwym dinozaurem to marzenie
wielu dzieci. Jednak żaden osobnik nie przetrwał
do naszych czasów, więc takie spotkanie nie jest
możliwe... Chyba, że w Smart Kids Planet!
Podczas zajęć za pomocą maszyny czasu
przeniesiemy się do prehistorycznej epoki, gdzie
będziemy mogli poznać Smartkozaura Lucjana młodego, gadatliwego dinozaura, który chętnie
pokaże nam swój świat, opowie o swoich jaszczurzych
kolegach, a przy tym nie raz rozbawi.
Zajęcia edukacyjne ze Smartkozaurem to interaktywne
przedstawienie z ciągłym, czynnym udziałem dzieci.

Czołem
smart dzieciaki!

Zobacz

Poprzez zabawy i rozmowy z dinozaurem uczymy się
na temat zamieszkujących kiedyś naszą planetę
stworzeniach oraz dowiadujemy się o pracy
paleontologów. Dzieci odkrywają jak pojemnym
pojęciem jest nauka, po raz kolejny przekonując się, że
może być ona naprawdę ciekawa i spójna z ich
zainteresowaniami.

Zobacz
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Warsztaty z eksperymentami
POKAZ: TAJEMNICE CIEKŁEGO AZOTU
Zamierzamy zgłębić tajemnice azotu – gazu,
który jest głównym składnikiem powietrza. Co się
jednak stanie, gdy zostanie schłodzony… do
temperatury około minus 195 stopni Celsjusza?
Czy okaże się pomocny podczas wbijania
gwoździ? A może posłuży do wywołania
wybuchu? Oj, będzie się działo!

WARSZTAT :EKSPERYMENTY
Zamienimy się w prawdziwych naukowców i
odkryjemy zasady rządzące światem!
Spróbujemy oszukać grawitację, odkryć
tajemnice, które skrywają w sobie kolory oraz
dowiedzieć się, o co właściwie chodzi z tym
ciśnieniem. Uwaga! Wybuchowa zabawa
gwarantowana!

Zobacz
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muzyczne
1.Warsztaty
SPOTKANIA
Z
AVATARAMI
POKAZ : WDZIĘKI DŹWIĘKÓW
Mało kto zdaje sobie sprawę, że fale akustyczne
zwane dźwiękami, to doskonały materiał do
eksperymentowania! Spróbujemy wykonać
instrumenty z niecodziennych przedmiotów,
zrozumiemy skąd wynika różnica w wysokości
dźwięków, a także sami zamienimy się w orkiestrę!
Dobra zabawa gwarantowana!

WARSZTAT : MALI KONSTRUKTORZY
Konstruowanie wcale nie jest takie trudne!
Poznamy
podstawowe
zasady
dotyczące
tworzenia pojazdów napędzanych siłą powietrza.
Odkryjemy czym jest ciśnienie i jak je wykorzystać
w konstruowaniu. Własnoręcznie zbudujemy
poduszkowce i spróbujemy wystrzelić rakietę w
kosmos!

Zobacz
wszystkie
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Warsztaty kreatywne
POKAZ: NAUKA TO TEŻ SZTUKA
Kto powiedział że nauka i sztuka nie chodzą ze
sobą w parze? Podczas pokazu przyjrzymy się z
bliska nietypowym zjawiskom optycznym,
stworzymy wybuchowe farby, a może nawet
użyjemy wyobraźni, by polecieć w kosmos!

WARSZTAT : KOSMOS W SŁOIKU
Gotowi do lotu? Startujemy! Podczas naszej
kosmicznej podróży, przyjrzymy się z bliska
Drodze Mlecznej, spróbujemy policzyć gwiazdy w
naszej galaktyce oraz odkryć, ile kolorów jest w
kosmosie! Czeka nas również nie lada wyzwanie zamknięcie galaktyki w słoiku! Bez obaw, Smart
Ekipie nie straszne żadne wyzwanie!
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Przykładowy program

Fantastyczne zwierzęta!

Kosmiczna Podróż

Przed nami niesamowita przygoda -

Gotowi na wyruszenie w kosmiczną
podróż? Przygotujcie się na wiele
atrakcji! Poznamy tajemnice, jakie
skrywają w sobie planety, odwiedzimy
jedną z nich i poeksperymentujemy z
suchym lodem. Wykonamy też nasze
własne rakiety na sprężone powietrze i
rozwiążemy mnóstwo quizów, zagadek
i zadań specjalnych! Zapowiada się
wspaniała przygoda!

podróż po całym świecie w
poszukiwaniu niesamowitych
stworzeń! Dowiemy się kim jest wyrak
i myszojeleń, a może nawet
spotkamy jelenia wampira!
Rozwiążemy quizy i zagadki,
poeksperymentujemy z pastą dla
słonia, spotkamy się z mówiącym
wielorybem Błękitkiem i wykonamy
naszego własnego stworka
potworka! Będzie się działo, nie
może Was zabraknąć!

GRUPA WIEKOWA 3-6 LAT
czas trwania 1h

GRUPA WIEKOWA 7-10 LAT
czas trwania 1h

Podróże szalonego
naukowca
Czeka nas wyjątkowa podróż, podczas
której poznamy najgroźniejsze i
najbardziej ekscytujące miejsca na
całej Ziemi! Poeksperymentujemy z
ciekłym azotem, rozwiążemy quizy,
zagadki oraz zadania specjalne, a
także poznamy świetne triki na
naukowe psikusy! Sprankuj swoich
znajomych posługując się sztuczkami
ze świata nauki! Będzie odlotowo!

GRUPA WIEKOWA 10-14 LAT
czas trwania 1h
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Niezapomniany
Dzień Dziecka pełen
mądrej i inspirującej
zabawy ?
“Oczywiście jestem bardzo
zadowolona. Prezenty z super
pomysłem. Z pewnością wrócę
do współpracy przy okazji
innych wydarzeń w ﬁrmie”
Hasbro

”Dzisiaj byliśmy 2 klasami na
wycieczce. Było cudownie.
Program z wielorybkiem fajnie
dopasowany do wieku dzieci”

Szkoła Podstawowa nr 358

”Bardzo pozytywne opinie o
Mikołajkach do mnie spływają :) Ja
także potwierdzam, że było super. Mój
syn pół dnia pytał mnie czy będzie
jeszcze Błękitek :)”
Agencja Rozwoju Przemysłu

Zaufaj nam i spytaj o
ofertę dla siebie!
wszystkie dzieci są smart

Jakie mamy doświadczenie w tworzeniu
oferty pełnej mądrej zabawy?
Smart Kids Planet Centrum Mądrej
Zabawy to
innowacyjny i
unikalny obiekt
stworzony zgodnie z
światowym trendem
edutainment!
Zobacz

Mamy Błękitka,
mówiącego
Wieloryba, którego
kochają Dzieci!
1 000 komentarzy
podczas 1
spotkania!

Zobacz

Współtworzymy
program z
warsztatami w
MiniMini+ (Canal+)

Zobacz

Na naszym
Facebooku podczas
akcji #zostanwdomu
prowadziliśmy
warsztaty LIVE, które
zobaczyło ponad
150 000 osób!
Zobacz

Zadzwoń i zarezerwuj!
Aleksandra Zaluk
505 066 849
aleksandra.zaluk@smartkidsplanet.pl
Smart Kids Planet sp. z o.o. sp. k. Al.
Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
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