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oferta gra edukacyjna ”EKOMANIA ocieplenie klimatu” od kumamgre.pl   

 
 

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną dedykowaną edukacyjną, wielkoformatową 
grę planszową > EKOMANIA ocieplenie klimatu.  

Gra skierowana jest do szerokiego grona dzieci, młodzieży, opiekunów i rodziców.  
W bardzo atrakcyjny i zabawny sposób gra prezentuje dobre nawyki i właściwe 

zachowania proekologiczne. Gra nauczy dzieci właściwej postawy proekologicznej 
oraz jak dbać o środowisko, czyste powietrze i zapobiegać ociepleniu klimatu.  

Dzieci i młodzież chętnie grają w grę wielkoformatową jako unikalną, atrakcyjną 
rozrywkę a jednocześnie rozwiązanie edukacyjne, które uczy i promuje naukę.  

Gra zachęca dzieci do ruchu i aktywności fizycznej, a w ten sposób bardziej angażuje 
do nauki i utrwalania wiedzy o segregacji śmieci, ekologii i wiedzy o środowisku.   

W grę można grać skacząc po niej lub za pomocą pionków zgodnie z rzutami kością.   
 

Spis elementów i dodatków jakie zawiera gra: 

POWLEKANE MEDIUM EKSTRA BANEROWE 

 1 x wydruk gry format 3 x 2 metra   
 

 1 x wydruk gry format 4,2 x 3 metra   
 

 Powlekane medium banerowe ekstra 510g 

 Podłoże banerowe powlekane ekstra 510g to najwyższej jakości, trwałe medium banerowe dostępne na 
rynku. Podłoże jest obustronnie powleczone, co daje najlepszą trwałość i odporność na czynniki 
pogodowe promieniowanie słoneczne UV. Medium wykonane jest z mocnego materiału PCV, co daje mu 
jakość zbliżoną do super wytrzymałego materiału plandekowego, jednak medium powlekane ekstra jest 
dużo lżejsze i bardziej elastyczne. Wysoka klasa uszlachetnionego powleczenia stawia ten materiał w 
ścisłej czołówce najtrwalszych mediów do zadruku solventowego. Dzięki odpowiedniemu wykończeniu 
(zgrzanie i oczkowanie) medium ekstra staje się bardzo łatwe i wygodne w montażu jak i demontażu. 
Powlekane medium ekstra jest bardzo wytrzymałe i przeznaczone przede wszystkim do 
długoterminowych ekspozycji. Doskonale sprawdza się w warunkach zarówno zewnętrznych jak i 
wewnętrznych jako gra planszowa i plenerowa.  

 certyfikat: B1 niepalności medium (DIN4102) 

 ekologiczny druk najwyższej jakości, przyjazną dla natury i zdrowia dzieci metodą lateksową 

 1 x instrukcja do gry   1 x instrukcja do gry  

 1 x skrypt prowadzenia gry i spotkania     1 x skrypt prowadzenia gry i spotkania    

 2 x duże kość do gry   2 x duże kość do gry  

 4 x pachołki do gry   4 x pachołki do gry  

 8 x śledzie montażowe     8 x śledzie montażowe    

 4 x linki montażowe     4 x linki montażowe    

 najwyższa jakość druku ekologicznego  najwyższa jakość druku ekologicznego  

 zgrzewanie na gorąco krawędzi materiału,  

 co wzmacnia krawędzie na uszkodzenia 

 zgrzewanie na gorąco krawędzi materiału,  

 co wzmacnia krawędzie na uszkodzenia 

 oczkowanie krawędzi  do montażu  oczkowanie krawędzi  do montażu 

 dostarczenie materiałów do siedziby 
zamawiającego szybkim kurierem 

 dostarczenie materiałów do siedziby 
zamawiającego szybkim kurierem  

 przygotowanie materiałów do druku wraz 
z logo, hasłem reklamowym 

 przygotowanie materiałów do druku wraz 
z logo, hasłem reklamowym 

 torba do spakowania i transportu gry  torba do spakowania i transportu gry 

2096 zł brutto 3096 zł brutto 
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Gra > EKOMANIA ocieplenie klimatu nauczy dzieci jak zapobiegać ociepleniu klimatu, 
dbać o środowisko, czyste powietrze i być ekologicznym.  

Gra  > EKOMANIA ocieplenie klimatu jest świetnym rozwiązaniem na efektywne 
zapewnienie czasu dzieciom na różnego rodzaju eventach, wydarzeniach, zabawach 
szkolnych, wyjazdach, prelekcjach o środowisku, ekologii, naturze.  

Gra  > EKOMANIA ocieplenie klimatu doskonale sprawdzi się jako narzędzie 
edukacyjne na lekcjach przyrodniczych, biologii, zajęciach dodatkowych. Gra zawiera 
zagadnienia z obowiązującego programu szkolnego na różnym poziomie nauczania. Pytania 
w grze są o różnym poziomie trudności dostosowane do wieku graczy.  

To doskonałe narzędzie edukacyjne do promocji i wzmacniania pozytywnego 
wizerunku. To unikalne wsparcie dla edukacji i rozwoju dzieci.  

Gra jest bardzo prosta i intuicyjna, dzięki czemu można ją bardzo łatwo i szybko 
objaśnić dzieciom. Pola w grze są bardzo duże (około 40 cm), więc spokojnie mogą na nich 
stać dwie a nawet trzy osoby.  

W grę można grać wielkimi pionkami z zestawu lub zwyczajnie po niej skakać boso lub 
w skarpetkach antypoślizgowych. Gra polega na skakaniu po odpowiednich polach i 
stosowaniu się do poszczególnych znaków, ikon, odpowiadaniu na pytania w formie quizu, 
edukacyjnej rozmowie.  

 
Zobacz super edukacyjną grę dla dzieci  > EKOMANIA ocieplenie klimatu. 

 
 
Gra   > EKOMANIA ocieplenie klimatu uczy przez dobrą zabawę:  
- podnosi świadomość społeczną o ociepleniu klimatu  
- uczy dobrych, właściwych nawyków proekologicznych  
- uczy dzieci wybranych zagadnień biologii i geografii  
- uczy jak dbać o środowisko, naturę i życie wokół Nas  
- uczy o zagrożeniach jakie niesie ze sobą zanieczyszczanie i brak dbania o środowisko  
- utrwala zagadnienia z wiedzy o naturze i ekologii  
- zachęca dzieci do aktywności ruchowej  
- integruje dzieci  
- uczy dzieci liczyć  
- uczy dzieci dobrej, zdrowej rywalizacji  
- kreuje pozytywny wizerunek 
 

Gra > EKOMANIA ocieplenie klimatu utrwala właściwe zachowania proekologiczne i wiedzę 
o ociepleniu klimatu, zanieczyszczaniu środowiska poprzez super zabawę i aktywność 
ruchową dzieci. 
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Zobacz co zwiera kompletny zestaw gry  > EKOMANIA ocieplenie klimatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Materiał wydruku gry (powlekane medium ekstra 510) to bardzo wysokiej jakości, odporny 
materiał, który posiada certyfikat: B1 niepalności (EN 13501-1). 

 
Dodaj swoje logo, hasło reklamowe GRATIS! do gry  > EKOMANIA ocieplenie klimatu. 
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Super pojemna toraba GRATIS! do gry  > EKOMANIA ocieplenie klimatu. 

Zobacz jak łatwy i wygodny jest montaż gry  > EKOMANIA ocieplenie klimatu. 

 
Gra jest super prosta, szybka i wygodna w montażu. Zajmuje niewiele miejsca i można ją 

łatwo spakować. Grę można rozkładać w zarówno w plenerze jak i pomieszczeniu.  
Pytania w grze są o różnym poziomie trudności, dostosowane do wieku i poziomu nauczania. 

Pytania do gry dostarczamy w formie skryptu. Karty do gry realizujemy jako dodatkowe zamówienie. 
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Ekologiczne przeszkody do skakania w grze z tyczek bambusowych GRATIS do gry! 

 
 

 

 
 > Zobacz nasz fun page na Facebooku 

Scenariusz i opracowanie gry: 

Krzysztof Czachura 

mailto:+48 600 977 872%20%20І%20%20kumamgre@gmail.com%20%20І%20%20www.kumamgre.pl
mailto:+48 600 977 872%20%20І%20%20kumamgre@gmail.com%20%20І%20%20www.kumamgre.pl
http://www.kumamgre.pl/
http://www.kumamgre.pl/
http://www.kumamgre.pl/
https://www.facebook.com/kumamgrepl-1106990926107602/
http://www.kumamgre.pl/oferta_gra_ekomania_ocieplenie_klimatu.html
http://www.kumamgre.pl/
https://www.facebook.com/kumamgrepl-1106990926107602/
http://www.kumamgre.pl/
http://www.studiokomiks.pl/

