Zadbaj o Smart popołudnie
Twojego bystrzaka!
oferta rozwojowych zajęć dodatkowych
dla dzieci
Start zajęć od 2 listopada

innowacyjne i interaktywne

Centrum Mądrej Zabawy

#motoryka

Smart Kids Planet to pierwsze w Polsce
Centrum Mądrej Zabawy.
Interaktywne i innowacyjne miejsce
wypełniające lukę między centrami nauki,
a salami zabaw.

#receptywność

rozwijamy kompetencje przyszłości

#wyobraźnia

angażujemy do mądrej zabawy

#kreatywność
inspirujemy do odkrywania świata

ponadto...
#sensoryka

#współpraca

Smart Kids Planet powraca w samym
sercu Warszawy w Fabryce Norblina i
będzie jeszcze bardziej smart!

“Smart Kids Planet to jedyne w swoim
rodzaju miejsce dla Smart
Bystrzaków, które łączy naukę z
zabawą. Jedyne miejsce, które nie się
nie nudzi ilekroć tam wpadaliśmy.”
Mamo daleko
jeszcze

1 600 metrów kwadratowych
innowacyjne i interaktywne atrakcje
aż 9 stref mądrej zabawy!

"To nie jest kolejna sala zabaw,
to coś więcej. Przestrzeń
gdzie zarówno dzieci jak
i rodzice mogą się świetnie bawić,
odpocząć i nauczyć się czegoś
wartościowego"

Agnieszka Maj-Kleszowska

Fabryka Norblina

psycholog; dyrektor przedszkola oraz szkoły podstawowej

"Dzieci mają naturalne pragnienie wiedzy –
odkrywania, doświadczania. Są zmotywowane do
zabawy, która w wieku przedszkolnym i
wczesnoszkolnym umożliwia im odkrywanie
otaczającego świata, wpływa na wyobraźnie i
kreatywność. Smart Kids Planet w sposób
atrakcyjny, pozytywny i innowacyjny pobudza
oraz motywuje do rozwijania zainteresowań i
pasji. Różnorodność stref tematycznych i
warsztatowych jest zaś doskonałym utrwaleniem
i dopełnianiem zagadnień zawartych w
podstawie programowej MEN’’

mapamamy.pl

“Interaktywna i innowacyjna
placówka,
nie mająca swoich
odpowiedników nigdzie indziej w
Warszawie !"
Zalatana rodzinka

Poznaj kompetencje przyszłości
o których rozwój zadbamy podczas zajęć.
zarządzanie
ludźmi

rozwiązywanie
złożonych problemów

przedsiębiorczość

inteligencja
emocjonalna

SPOŁEC

kreatywność
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Jak odpowiednio wspierać
rozwój dzieci i dobrze
przygotować je do życia,
w którym zmiany dokonują
się szybciej niż kiedykolwiek
wcześniej?
Kompetencje przyszłości
określają zbiór wiedzy,
umiejętności i postaw, które
pomogą dzieciom odnaleźć
się w świecie jutra. Są wśród
nich zarówno kompetencje
cyfrowe, techniczne jak
i miękkie i interpersonalne.

współpraca
z innymi

PO

umiejętność
samouczenia się

Podczas World Economic
Forum, które odbyło się w
2017 roku zaprezentowano
raport, według którego 65%
dzieci rozpoczynających dziś
naukę w szkole będzie
pracowało w zawodach, które
jeszcze nie powstały.

krytyczne
myślenie

ZNA W CZE

posługiwanie się
informacjami

Wskaźnik kompetencji przyszłości informuje, które kompetencje będą
rozwijane na zajęciach.

posługiwanie się
najnowszymi
technologiami

(źródło : “Edukacja Przyszłości”,
Raport przygotowany przez
Uniwersytet Warmińsko –
Mazurski w Olsztynie, 2020)

Dlaczego warto wybrać zajęcia
dodatkowe w Smart Kids Planet?
W Smart Kids Planet udowadniamy,
że rozwój dzieci i nauka to świetna zabawa!

oferujemy specjalnie wyselekcjonowane przez nas
zajęcia rozwijające kompetencje przyszłości
dzięki czemu dzieci w bezpiecznym środowisku
mogą uczyć się współpracy oraz integrować w
miejscu pełnym mądrych rozwiązań

więcej niż zajęcia
po każdym spotkaniu dzieci mają do wykorzystania
30 minut mądrej zabawy w Smart Kids Planet

nasze Centrum mieści się w Fabryce
Norblina w samym sercu Warszawy
co pozwala na łatwy dojazd komunikacją miejską i
bezproblemowe odebranie dzieci blisko pracy

Poznaj nasze
Smart Zajęcia!

Smart tydzień!
Poniedziałek
Oto JA - podróż
16:00-17:00
rozwój emocjonalnospołeczny (4-6 lat)

Oto JA - liczy i
eksperymentuje

17:15-18:15
rozwój kompetencji
matematycznych
(4-6 lat)

MusicBabyArt
10:00 - gordonki
11:00 - edusensorki

Wtorek

Środa

Robotyka

Joga kids

16:00-17:00

17:00-17:30

grupa 6-7 lat

grupa 6-7 lat

17:15-18:15

17:45-18:30

grupa 8-9 lat

grupa 8-9 lat

Czwartek

Piątek

Druk 3D

Mindfulness

16:00-17:00
grupa 6-9 lat

Programowanie
16:30-17:30
grupa 7-8 lat

17:45-18:45
grupa 8-9 lat

Poniedziałki dla
najmłodszych
dzieci do lat 3
zapraszamy na
dostosowane dla
nich zajęcia
przedpołudniowe

16:00-16:45
grupa 5-7 lat

17:00-18:00
grupa 8-10 lat

Oto JA - podróż
rozwój emocjonalno-społeczny

Jak wyglądają zajęcia?
Zajęcia prowadzone są według programu
"Oto JA - Podróż". Poprzez zabawę wspieramy
rozwój inteligencji emocjonalno-społecznej
dzieci. Podczas realizacji programu, dzieciom
pomaga Stworek JA, jako towarzysz umacnia
ich rozwój i prowadzi przez kręte drogi krainy
emocji.

Co zyskuje dziecko?
Dzięki zajęciom dzieci:
coraz lepiej rozpoznają, nazywają emocje
i umieją sobie z nimi radzić;
komunikują się i współpracują z innymi;
budują stabilne poczucie własnej
wartości.

inteligencja
emocjonalna

współpraca
z innymi

W rezultacie lepiej znają siebie i radzą sobie
z życiowymi wyzwaniami.

rozwiązywanie
złożonych
problemów

kreatywność

krytyczne
myśelnie

Cena promocyjna
za semestr

60 min

Poniedziałek
Ośrodek
Akademii JA w
Warszawie
„mam eMOCje"

dla dzieci w wieku 4-6 lat

16:00
cykl 15 spotkań w semestrze
pełen kurs składa się z 2
semestrów

1 099 zł

999zł

Oto JA - liczy i eksperymentuje
rozwój kompetencji matematycznych

Jak wyglądają zajęcia?
Zajęcia prowadzone są według programu "Oto JA liczę i eksperymentuję". Dzieci w towarzystwie Stworka
JA podróżują po planetach Układu Słonecznego
i poznają świat matematyki i eksperymentowania.
Zajęcia rozwijają kompetencje twarde, przeplatane
są m.in. technikami pamięciowymi odpowiednimi
dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Co zyskuje dziecko?
Dzięki zajęciom dzieci rozwijają:
umiejętności matematyczne (m.in.
orientację przestrzenną, rytmiczną
organizację czasu, dodawanie,
odejmowanie, pojęcia geometryczne,
używanie miar i wag, umiejętność
liczenia i przeliczania pieniędzy oraz
poznają elementy kodowania);
logiczne myślenie;
techniki pamięciowe.

przedsiębiorczość

współpraca
z innymi
rozwiązywanie
złożonych
problemów

umiejętność
samouczenia
się

Cena promocyjna
za semestr
60 min
Ośrodek
Akademii JA w
Warszawie
„mam eMOCje"

dla dzieci w wieku 4-6 lat

Poniedziałek

17:15
cykl 15 spotkań w semestrze
(pełen kurs składa się z 2
semestrów

1 099 zł

999zł

Programowanie
Jak wyglądają zajęcia?
Kurs nastawiony jest na naukę programowania od
postaw z możliwością dalszego rozwoju dziecka w
miarę jego rosnących umiejętności. Pierwszy rok
nauki jest wstępem do rozpoczęcia przygody
dziecka z programowaniem. Uczestnicy
korzystając ze zróżnicowanych programów uczą
się i rozwijają kompetencje cyfrowe.

Co zyskuje dziecko?
Dzięki zajęciom dzieci:
uczą się jak tworzyć gry 2D oraz 3D,
uczą się programowania w języku
blokowym, tworzenia aplikacji mobilnych
oraz jak się nimi posługiwać,
poznają co oznaczają zwroty typu
kompilator, pętla, warunek, algorytm itp.,
rozwijają logiczne myślenie.

posługiwanie
się najnowszymi
technologiami
rozwiązywanie
złożonych
problemów

60 min

Asy programowania
to działająca od 2016
szkoła
programowania dla
dzieci i młodzieży

dla dzieci w wieku 7-9 lat

kreatywność

umiejętność
samouczenia się

Cena promocyjna
za semestr
Czwartek

16:00

grupa 7-9 lat

cykl 12 spotkań w
semestrze

1 099 zł

999zł

Robotyka

Jak wyglądają zajęcia?
Dzięki zajęciom RoboKids dzieci już od najmłodszych
lat będą miały okazje poznać świat programowania
oraz robotyki. Zajęcia są przeprowadzane za pomocą
klocków edukacyjnych Lego WeDo 2.0 oraz tabletów.
Warsztaty podzielone są na 4 części: Projektowanie
Budowa oraz konstrukcja Programowanie Testowanie
oraz Debugowanie.

Co zyskuje dziecko?
Dzięki zajęciom dzieci:
będą miały możliwość zbudowania
oraz zaprogramowania swojego
robota lub pojazdu,
kształtują w sobie twórcze postawy,
rozwijają kreatywność, logiczne
myślenie
zdobędą kompetencje cyfrowe
poznają podstawy programowania

posługiwanie
się najnowszymi
technologiami
rozwiązywanie
złożonych
problemów

kreatywność

umiejętność
samouczenia
się

Cena promocyjna
za semestr
60 min

Asy
programowania to
działająca od 2016 r.
szkoła
programowania dla
dzieci i młodzieży

dla dzieci w wieku 6-9 lat

Wtorek
16:00

grupa
6-7 lat

17:15

grupa
8-9 lat

cykl 12 spotkań w
semestrze

1 099 zł

999zł

Druk 3D
Jak wyglądają zajęcia?
Zajęcia polegają na projektowaniu modeli
przestrzennych oraz odkryciu nieoczywistych
aspektów druku 3D. Podczas zajęć uczestnicy nie
tylko zobaczą jak działa profesjonalna drukarka
przestrzenna. ale będą mieli możliwość jej
obsługi, tworząc własne modele. Na zajęciach
korzystać będą również z długopisów 3D.

Co zyskuje dziecko?
Dzięki zajęciom dzieci:
rozwijają̨ swoją kreatywność,
kształtują umiejętność myślenia
przestrzennego,
poznają nowoczesne technologie,
ucząc się o innowacyjności
uczą podstaw projektowania modeli.

posługiwanie
się najnowszymi
technologiami
rozwiązywanie
złożonych
problemów

Czy wiesz, że...
technologia druku 3D jest
uważana za jedną z
najbardziej przyszłościowych
dziedzin rozwoju przemysłu
na świecie!

kreatywność

umiejętność
samouczenia się

Cena promocyjna
za semestr

60 min

Asy programowania
to działająca od 2016
szkoła
programowania dla
dzieci i młodzieży

dla dzieci w wieku 7-9 lat

Czwartek

16:00
17:15

grupa 7-8 lat
grupa 8-9 lat

cykl 12 spotkań w
semestrze

1 099 zł

999zł

Joga Kids

Jak wyglądają zajęcia?
Joga Kids to zajęcia dla dzieci, podczas których
ćwiczymy równowagę, koncentrację, wytrzymałość
i skupienie. Poznajemy podstawowe pozycje jogi
(asany), ćwiczenia oddechowe, uczymy się uważności
i sztuki relaksu. Jest to przede wszystkim świetna
zabawa, podczas której dziecko uspokaja się
i rozładowuje napięcie.

Co zyskuje dziecko?
Dzięki zajęciom dzieci:
rozwijają koordynację ruchową,
naśladując różne elementy przyrody,
wzmacniają zainteresowanie
otaczającym światem, rozwijają
spostrzegawczość i wyobraźnię,
rozładowują napięcie i uspokajają
się,
ćwiczą dyscyplinę i skupienie.

współpraca
z innymi

30 min - gr. młodsza
45 min - gr. starsza
Anita Bednarska
psycholog
dziecięcy,
instruktorka Joga
Kids

dla dzieci w wieku 4-9 lat

kreatywność

Cena promocyjna
za semestr

Środa
17:00

17:45

grupa
4-6 lat
grupa
7-9 lat

cykl 12 spotkań

699 zł

599zł

Mindfulness
Jak wyglądają zajęcia?
Trening uważności metodą Eline Snel
wykorzystuje zabawę, eksperymenty, rysunki oraz
przenośnie, aby przybliżyć dzieciom praktyki
uważności. Na każdym ze spotkań, młodzi ludzie
stopniowo zaznajamiają się z sygnałami
płynącymi z ciała, emocjami, myślami,
wdzięcznością, życzliwością, szczodrością.

Co zyskuje dziecko?
wzrost koncentracji (lepsza wydajność
uczenia się) i polepszenie pamięci
wzrost zdolności radzenia sobie z
emocjami, frustracjami, bólem i napięciem
długoterminowy i zauważalny spadek
dolegliwości, takich jak zmęczenie, choroby,
niepokój i bezsenność
zauważalny wzrost zdolności relaksowania
umysłu i ciała
więcej energii, równowagi, przyjemności z
życia
wzrost poczucia wpływu na swoją sytuację,
emocje, samopoczucie
lepsze dogadywanie się z rówieśnikami i
rodzeństwem

inteligencja
emocjonalna

współpraca
z innymi
rozwiązywanie
złożonych
problemów

dla dzieci w wieku 5-10 lat

krytyczne
myśelnie

Cena promocyjna
za semestr

45 min - gr. młodsza
60 min - gr. starsza
Beata KamińskaSuchanek
Certyfikowana
trenerka i superwizorka
Metody Eline Snel,
psycholożka dzieci i
młodzieży

kreatywność

1 099 zł
Piątek

16:00
17:00

grupa 5-7 lat

999zł

grupa 8-10 lat

cykl 8 spotkań w semestrze +
indywidualne konsultacje wstępne
z dzieckiem i rodzicem

Gordonki

Jak wyglądają zajęcia?
Gordonki to zajęcia umuzykalniające inspirowane
metodą E.E. Gordona oraz autorskim programem
MusicBABYart. Zajęcia polegają na stymulowaniu
rozwoju muzycznego dziecka głównie za pomocą
śpiewu i kształtowaniu języka muzycznego.

Co zyskuje dziecko?
uczy się rozumieć i tworzyć muzykę improwizować ją - w pierwszej
kolejności za pomocą swego
najcenniejszego instrumentu, jakim
jest głos,
uczy się harmonijnego i rytmicznego
poruszania się, które jest podstawą
rozumienia i wyczucia rytmu,
zajęcia sprawiają, że kontakt z
muzyką staje się przyjemnością i
źródłem satysfakcji.

współpraca
z innymi

kreatywność

Cena promocyjna
za semestr
45 min

Akademia MusicBABYart powstała
z myślą o wzbogaceniu edukacji
małego dziecka o jak
najwcześniejsze wprowadzenie w
świat muzyki oraz w świat nauki
poprzez zabawę.

dla dzieci w wieku 0-3 lat i ich opiekunów

Poniedziałek

10:00
cykl 12 spotkań

699 zł

599zł

Edusensorki
Czym są Edusensorki?
To zajęcia pełne zabaw matematycznosensorycznych, podczas których Maluchy poznają i
przede wszystkim doznają całym swoim ciałem
podstawowych pojęć matematycznych i zagadnień
przyrodniczych z otaczającego nas świata. Każdy
temat to zbiór zabaw, piosenek, wierszyków, zabaw
ruchowych, logorytmicznych, które utrwalają dane
zagadnienie.

Co zyskuje dziecko?
Podczas zajęć dzieci:
rozwijają orientację w przestrzeni - pod,
nad, obok...
poznają świat z poziomu zmysłów,
usprawniają małą motorykę,
rozwijają poczucie rytmu,
doskonalą koordynację wzrokoworuchową,
kształtują świadomość własnego ciała.

umiejętność
samouczenia
się

rozwiązywanie
złożonych
problemów

Cena promocyjna
za semestr

45 min

Akademia MusicBABYart powstała
z myślą o wzbogaceniu edukacji
małego dziecka o jak
najwcześniejsze wprowadzenie w
świat muzyki oraz w świat nauki
poprzez zabawę.

dla dzieci w wieku 0-3 lat i ich opiekunów

Poniedziałek

11:00
cykl 12 spotkań

699 zł

599zł

W cenie zajęć semestralnych:
- cykl spotkań prowadzony przez ekspertów,
- zajęcia realizowane w oparciu o autorskie programy,
- zabawa w Smart Kids Planet przed lub po zajęciach,
- rozwój kompetencji przyszłości,
- nauka przez zabawę, realizowana według
najnowszych trendów w edukacji,
- Gwarancja zadowolenia! - jeśli po pierwszych
zajęciach zdecydujesz, że nie są dla Ciebie, możesz
zrezygnować, a my zwrócimy pieniądze za pozostałe.

W Smart Kids Planet dbamy o najwyższą jakość we
wszystkim co robimy. Zależało nam więc na tym, by
zajęcia dodatkowe były faktycznie rozwojowe,
niesztampowe i prowadzone przez ekspertów.
Wyselekcjonowaliśmy więc najciekawsze, tworząc
niepowtarzalną propozycję na popołudnie dla
Twojej pociechy.

Skontaktuj się z nami już teraz!
Przedstawiona oferta cenowa obowiązuje w przypadku
wpłaty jednorazowej. W przypadku płatności ratalnej
obowiązuje cena bez rabatu.

Jestem do Państwa dyspozycji:
Karolina Białecka
karolina.bialecka@smartkidsplanet.pl
tel. 727 778 693
Smart Kids Planet sp. z o.o. sp. k.
Fabryka Norblina
ul. Żelazna 51/53
00-841 Warszawa

Start zajęć od 2 listopada

innowacyjne i interaktywne

Centrum Mądrej Zabawy

