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> CO TO JEST  STREFA GIER EDUKACYJNYCH XXL? 
 
Strefa gier wielkoformatowych to miejsce, gdzie można zagrać w różne gry edukacyjne i ruchowo-rozwojowe. 
W strefie gier XXL znajdują się zarówno gry o konkretnej tematyce np. bezpieczeństwa, ekologii, zdrowia i 
higieny jak również klasyczne gry korytarzowe i podwórkowe. Strefa gier to miejsce  edukacji i rozrywki, gdzie 
dzieci mogą się bawić i uczyć jednoczenie, skacząc po mega wielkich grach planszowych.  
Standardowo w strefie gier zapewniamy od 2 do 3 gier edukacyjno-ruchowych. 

Lista gier XXL w STREFIE GIER EDUKACYJNYCH  do wyboru w linku: 
http://www.kumamgre.pl/oferta_gry_wielkoforamtowe_xxl.html 
 

 

 
> OPIS WYBRANYCH GIER XXL Z EDUKACYJNEJ STREFY GIER 

 

PANDEMIA 
GRYPY 

 

Format gry: 420 x 300 cm 
Gra "PANDEMIA GRYPY" nauczy dzieci dobrych, 
właściwych nawyków zdrowotnych, higieny oraz 
jak unikać chorób. 
Gra nauczy dzieci dlaczego to takie ważne, aby myć 
ręce i jak radzić sobie z zarazkami w życiu 
codziennym. 

PIRAMIDA 
ZDROWIA 

 

Format gry: 400 x 400 cm 
Gra "PIRAMIDA ZDROWIA" nauczy dzieci dobrych, 
właściwych nawyków żywieniowych oraz jak dbać 
o siebie, aby cieszyć się długim życiem w zdrowiu. 
Gra nauczy dzieci zdrowej diety i dlaczego to takie 
ważne, aby jeść dobrze i odpowiedzialnie. 
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BEZPIECZNI NA 

DRODZE  
 

Format gry: 500 x 300 i 300 x 200 cm 
Gra nauczy dzieci jak należy bezpiecznie i 
prawidłowo poruszać się po drodze oraz jak unikać 
niebezpieczeństw w ruchu drogowym i 
rowerowym. 
 

EKOMANIA 

SEGREGACJA  
 

Format gry: 420 x 300 cm 
Gra nauczy dzieci jak należy prawidłowo 
segregować śmieci, dbać o środowisko i być 
ekologicznym. 
Gra zawiera zagadnienia z obowiązującego 
programu szkolnego na różnym poziomie 
nauczania. 

BEZPIECZNI 

NAD WODĄ  
 

Format gry: 420 x 300 cm 
Dzięki grze „Bezpieczni nad wodą” dzieci nauczą 
się jak bezpiecznie i kulturalnie plażować,  
wypoczywać na plaży, nad morzem, jeziorem, 
rzeką. 

 

 
 
> PROGRAM ZAJĘĆ W EDUKACYJNEJ STREFIE MEGA GIER XXL DO SKAKANIA 

 
1) PRZYWITANIE I WPROWADZENIE  

Przywitanie z dziećmi i opiekunami grupy. 
Przedstawiamy się i zapoznajemy z dziećmi.  
Opowiadamy co będziemy dzisiaj robić oraz objaśniamy ogólne zasady bezpieczeństwa i kultury zabawy 
rozgrywki.  

Uczestnicy zabawy myją i odkażają ręce (wg wytycznych na czas pandemii). 
 

2) ROZGRZEWKA  
Zapraszamy dzieci na rozgrzewkę i zabawy ruchowo-rozwojowe. 
W trakcie, rozgrzewki uczymy dzieci prostych i łatwych do zrobienia gier ruchowych, które potem łatwo mogą 
przenieść na realia podwórka, boiska szkolnego czy placu zabaw.  
 
Typowe zabawy na rozgrzewce to np. zabawa w „łapanie liska”, „gra w szczura”, „gra w super bohaterów” itp.  
 
W ramach rozgrzewki i zabaw podwórkowych wykorzystujemy dodatkowo: 
 
> GRA W KLASY  
> GRA W STÓPKI 
> TWISTER 
> KALKULATOR 
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3) GRAMY !!! 
Następnie zapraszamy dzieci do edu strefy gier, gdzie omawiamy gry i zasady.  
Pokazujemy przykładowe gry i objaśniamy dzieciom jak grać i poruszać się po planszach.  
Najpierw omawiamy proste gry podwórkowe i korytarzowe, w które dzieci mogą grać samodzielnie. 
Następnie gramy z dziećmi w wielkoformatowe, edukacyjne gry tematyczne. 
Dzieci bawią się świetnie i grają na wybranych przez siebie grach. 
 
Na koniec mocą uśmiechów i gratulacji żegnamy się z dziećmi i opiekunami. 
Przygotowujemy strefę gier dla nowej grypy dzieci do edukacyjnej zabawy. 
 

Mycie i odkażanie gier, asortymentu i kostek (wg wytycznych na czas pandemii). 
 

 

• Zajęcia w zależności od ilości dzieci w grupie trwają 30 – 45 minut lub 2 godziny lekcyjne.  

• Zajęcia w edu strefie gier w zależności od ilości dzieci prowadzi jeden lub dwóch doświadczonych 

animatorów. 

• Nasze gry są bardzo uniwersalne więc możemy grać z dziećmi zarówno na sali sportowej, boisku, 

trawie a nawet na plaży, na świeżym powietrzu.  

• Po każdych zajęciach w edu strefie gier czyścimy i dezynfekujemy gry. 

 

 
 
 
> Przeczytaj artykuł o tym jak wygląda edukacyjna strefa gier wielkoformatowych do skakania: 
http://www.kumamgre.pl/publikacja_strefa_gier_xxl.html 

 
 
 

> CENNIK 
 

Każda strefa gier wyceniana jest indywidualnie pod zamówienie. 

Poniżej orientacyjny cennik na terenie Krakowa i okolic.  

 
Godzinna organizacja strefy gier wielkoformatowych i animacji dla grupy dzieci  

animator do gier + wyposażenie gier + dodatkowe atrakcje dla dzieci + dezynfekcja 
 

cena: 400 zł netto (492 zł brutto) 
 
W przypadku zainteresowania naszym „programem” prosimy o kontakt celem ustalenia terminu oraz 
przygotowania dedykowanej oferty. 
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> PRZYKŁADOWE REALIZACJE 
 

 

Lipiec - sierpień 2020 - Akcja „Lato w mieście” w Warszawie. 

 

Luty 2020 - akcja „Zima w mieście” w Warszawie. 

 
Luty 2020 - akcja „Zima w szkole” z kumamgre.pl w Krakowie. 
Szkoła podstawowa 55 w Krakowie 

 

Lipiec - sierpień 2019 - Akcja „Lato w mieście” w Warszawie. 

 

 
> GALERIA ZDJĘĆ 
 
Dostępna na stronie http://www.kumamgre.pl/galeria_foto.html 

 

 
 

 
Nasza STREFA GIER EDUKACYJNYCH XXL to gwarancja doskonałej edukacyjnej 
zabawy oraz mega aktywnie spędzonego czasu :) 
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