
oferta dla grup przedszkolnych i szkolnych

innowacyjne i interaktywne 
Centrum Mądrej Zabawy

Zabierz bystrzaki 
na Smart wycieczkę! 



rozwijamy kompetencje przyszłości

angażujemy do mądrej zabawy

inspirujemy do odkrywania Świata

Smart Kids Planet to pierwsze w Polsce
Centrum Mądrej Zabawy. 

Interaktywne i innowacyjne miejsce
wypełniające lukę między Centrami Nauki,
a salami zabaw.

ponadto...

#motoryka 

 #sensoryka  

 #kreatywność  
 #wyobraźnia  

 #receptywność

 #współpraca  



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

Fabryka Norblina

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

“Interaktywna i innowacyjna
placówka, 

nie mająca swoich
odpowiedników nigdzie indziej w

Warszawie !"
 Zalatana rodzinka 

”BARDZO dziękujemy całej ekipie.
Była to nasza najlepsza wycieczka
pełna mądrej zabawy. Wrócimy do

Państwa niedługo” 

Przedszkole Miś 
 
 

“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 

"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’’

Agnieszka Maj-Kleszowska
psycholog; dyrektor przedszkola oraz szkoły podstawowej



nasze Centrum mieści się w Fabryce
Norblina w samym centrum Warszawy 
dzięki czemu planując wycieczkę nie musisz
martwić się o brzydką pogodę 

dzięki czemu opiekunowie mogą zaznać chwili
odpoczynku, korzystając z vouchera do Smart Cafe  

dzięki czemu dzieci w bezpiecznym środowisku mogą uczyć
się współpracy oraz integrować w miejscu pełnym mądrych
rozwiązań

przejmujemy opiekę nad grupą

Dlaczego warto nas odwiedzić?

oferujemy zgodne z podstawą programową
zajęcia rozwijające kompetencje przyszłości 

W Smart Kids Planet udowadniamy, że rozwój
dzieci i nauka to świetna zabawa! 
Najlepszym tego potwierdzeniem są
uśmiechnięte twarze dzieciaków, które wprost
nie chcą od nas wychodzić! 

10 dzieci = 1 voucher
na kawę lub herbatę

Zorganizuj
wycieczkę w
3 krokach... 



 Normalny Smart

  

W cenie: 

49 zł.                

Wybierz pakietKrok 1:

 

Jeszcze więcej korzyści!
Happy Hours! -10% codziennie w godzinach 13-17 

Chałka z dżemem + kakao - 9 zł/os.
Zupa dnia + naleśniki + kompot – 18 zł/os.

Aby umilić wizytę naszym małym odkrywcom,
Smart Cafe przygotowało specjalne menu
dedykowane grupom zorganizowanym.
Do wyboru drugie śniadanie lub obiad:
Przykładowe menu: 

 

 #mądrze    #pysznie    #kreatywnie 

 

2 godziny zabawy 1,5 godziny zabawy 
+ 30 min warsztatu 

39zł
W cenie: 

59 zł.                49zł



Program edukacyjny stworzony przez
Google i Fundację Szkoła z Klasą. 

Na zajęciach dzieci poznają podstawy
bezpieczeństwa i udziału w

społeczności internetowej, by bez obaw
poruszać się po świecie online. Celem

ćwiczeń jest umocnienie wśród
najmłodszych pozytywnych wartości,
takich jak rozsądek, uważność, siła,

życzliwość i odwaga. 

Na warsztacie odpowiemy sobie na
kilka ważnych pytań co to znaczy być
przedsiębiorczym? Jak odpowiednio
sprecyzować cel naszych działań? I
co najważniejsze - jak opracować

strategię działania, aby udało nam
się zrealizowaćnasze plany? Dzięki

temu każdy z uczestników z
pewnością stanie się mistrzem

przedsiębiorczości!  

1 Przedsiębiorczość 
2

 

 
Asy internetu 

Na warsztatach w Smart Kids Planet rozwijamy
kompetencje przyszłości takie jak: kreatywność,
umiejętności cyfrowe, przedsiębiorczość czy
umiejętność współpracy. 

Wybierz smart warsztaty Krok 2:
Jeśli wybrałeś pakiet                koniecznie zapoznaj się z naszymi atrakcjami!  Smart 

Od 9 lat  Od 8 lat  



Pokazy naukowe

Zdrowy Lunch Box 

Co jest najciekawsze podczas eksperymentowania?
Oczywiście eksplozje! Razem z naszym szalonym
naukowcem postaramy się znaleźć idealny przepis na
wybuchowe doświadczenie! W tym celu przejdziemy
szkolenie na prawdziwych naukowców, postaramy się
dopomóc słoniowi w potrzebie i stworzyć balonowe
szaszłyki! Dobra zabawa gwarantowana!

 

Podczas pokazu odkryjemy sekrety jakie skrywa w sobie azot -
gaz, który jest głównym składnikiem powietrza. Co się jednak
stanie, gdy schłodzimy go do temperatury -196 stopni
Celsjusza? Czy okaże się pomocny podczas wbijania gwoździ?
Czy przyda się podczas gry w piłkę? A może dzięki niemu uda
się stworzyć prawdziwą chmurę? Przekonajmy się! 

Tajemnice ciekłego azotu 

Wybuchowe eksperymenty 

Kuchnia Polska wcale nie jest nudna! Dowiemy się
co nieco o blinach, moskolach, sękaczu i
kartaczach! Poznamy polskie regionalne specjały,
a później wykonamy pyszne pierogi z farszem z
białego sera! Mniam! 

 

Kuchnia Polska- pierogi  

Czas na potrawy, które pokocha każda ragazza i
każdy ragazzo! Nauczymy się wykonywać pizzę i
calzone, dowiemy się dlaczego tak właściwie ciasto
rośnie, a także przekonamy się, że pizza może stać
się prawdziwym dziełem sztuki!

 

Kuchnia Włoska- pizza lub calzone 

Gorączka suchego lodu 

  

Kulinarne

Wybierz smart warsztaty  Krok 2:

Czy będąc w szkole, dzieci mogą odżywiać się zdrowo i
smacznie? No pewnie! Wystarczy nieco warzyw i
owoców, szczypta wyobraźni oraz dużo apetytu!
Nauczymy się wykonywać kreatywne kanapki, kolorowe
owocowe przekąski oraz placki bananowe! Będzie
pysznie!

Czas na spotkanie z niesamowitą kostką lodu, która się
nie roztapia! A to zaledwie jedna z jej niezwykłych
właściwości! Za sprawą zmrożonego do temperatury -
78,5 stopnia Celsjusza dwutlenku węgla, spróbujemy
wykonać koncert, stworzyć gigantyczne bańki mydlane, a
także wytworzyć wodospad z pary! Emocje sięgną zenitu!

3 4
Od 5 lat  Od 5 lat  



Przygoda w rozgwieżdżonym
świecie fizyki!

Słodki lot na ekologiczną łąkę! 

Spotkamy się z rybką, która wprowadzi nas w podwodny,
matematyczny świat. Spróbujemy rozwiązać podwodne logiczne
łamigłówki, zliczyć wszystkie rybki w oceanie i pograć w
matematyczne gry!

 

 Czeka nas niesamowite spotkanie z wesołym dinozaurem, który zdradzi
nam  wszelkie tajemnice  dotyczące życia sprzed milionów lat! Poznamy
gatunki dinozaurów i dowiemy się jak wyglądał świat, w którym żyły! 

Poznamy pracowitą Pszczółkę,  która opowie co nieco o pysznym
miodku - ale nie tylko! Dowiemy się dlaczego pszczoły są
niezbędne na naszej planecie, jak zmiany klimatyczne wpływają
na życie człowieka i co każdy z nas może robić na co dzień, aby
zostać ekologicznym superbohaterem! 

Fascynujące zanurzenie w
matematycznym świecie!  

Zobacz video

Spotkanie z
animowanym
avatarem  

Wszystkie scenariusze 
powstały w oparciu o 
podstawę programową 
wychowania przedszkolnego 
oraz kształcenia ogólnego 
w szkole podstawowej  
w klasach I-III. 

Doświadczymy  deszczu asteroid, dowiemy się jak wygląda układ
słoneczny oraz przekonamy się jak wygląda życie codzienne
astronauty! Rozwiążemy galaktyczne zagadki, postaramy się
policzyć gwiazdy we wszechświecie,  a może nawet zatańczymy
kosmiczny taniec!

 

Niesamowita podróż do
przeszłości! 

Wybierz smart warsztaty  Krok 2:

6

Od 3 lat  

RYBKA

ASTRONAUTA

DINOZAUR

PSZCZÓŁKA



W cenie: 
49 zł

Planujecie uczcić karnawał całą grupą? Koniecznie w Smart Kids Planet! 
Poza tradycyjną zabawą na strefach, Smart Bystrzaki będą mogły wziąć
udział w karnawałowych warsztatach!

Wybierz mądre warsztaty, które pozwolą
dzieciom poczuć Karnawałową atmosferę!

#1 Karnawałowe co nieco - efektowne cake popsy

#2 Weneckie maski -  kolorowe dekoracje  



Skontaktuj się z nami!
Przedstawiona oferta cenowa 
jest aktualna jedynie do 1 marca.

czesc@smartkidsplanet.pl
tel. 727 778 693   (czynny w godzinach 9:00-16:00)

Smart Kids Planet sp. z o.o. sp. k.
Fabryka Norblina
ul. Żelazna 51/53
00-841 Warszawa

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:

innowacyjne i interaktywne 
Centrum Mądrej Zabawy

KontaktKrok 3:


