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oferta gra edukacyjna ”POZNAJ KOSMOS” od kumamgre.pl   

 
 

Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę edukacyjnej, wielkoformatowej gry 
planszowej > POZNAJ KOSMOS skierowanej do szerokiego grona dzieci, młodzieży, 
opiekunów i rodziców. Gra nauczy dzieci najważniejszych informacji o ziemi, sąsiadujących 
planetach i naszym miejscu w układzie słonecznym i kosmosie. 

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 układzie słonecznym, kosmosie i prawach nimi rządzących.  

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  
 

 Podłoże banerowe powlekane ekstra Podłoże banerowe powlekane ekstra jest to najwyższej jakości, 
trwałe medium banerowe dostępne na rynku. Podłożę jest obustronnie powleczone, co daje najlepszą 
trwałość i odporność na czynniki pogodowei promieniowanie 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 zaoczkowanie) medium ekstra staje się bardzo łatwe i 
wygodne w montażu jak i demontażu. Medium ekstra podłoże powlekane jest bardzo wytrzymałe i 
przeznaczone przede wszystkim do długoterminowych ekspozycji. Doskonale sprawdza się w warunkach 
zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych jako gra planszowa.  

              certyfikat: B1 nieplaności medium (DIN4102) 

 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  

 6 x pachołki do gry   6 x pachołki do gry  

 5 x talerze markery do gry   5 x talerze markery do gry 

 10 x śledzie montażowe     10 x śledzie montażowe    

 6 x linki montażowe     6 x linki montażowe    

 wysoka jakość druku  wysoka jakość druku 

 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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W grze edukacyjnej > POZNAJ KOSMOS dziecko wciela się w postać astronauty 
wracającego z kosmicznych eksploracji. W drodze powrotnej do ziemi ma misje naukową zbadać 
wszystkie planety układu słonecznego. 

Gra polega na skakaniu po odpowiednich polach i odpowiadaniu na pytania na temat 
kosmosu i układu słonecznego. Pola w grze są bardzo duże, 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 > POZNAJ KOSMOS jest doskonałym rozwiązaniem na efektywne zapewnienie czasu 
dzieciom na różnego rodzaju eventach, spotkaniach naukowych, wydarzeniach, zabawach szkolnych, 
wyjazdach, festynach.  

Gra > POZNAJ KOSMOS to idealne rozwiązanie do planetarium, muzeum nauki, 
przedszkola, szkoły, na świetlicę. To także doskonałe narzędzie edukacyjne do wprowadzania dzieci w 
świat kosmosu, zachodzących w nim zjawisk i praw fizyki.  

 

Gra  > POZNAJ KOSMOS uczy przez dobrą zabawę:  

 uczy dzieci budowy układu słonecznego  

 uczy dzieci nazewnictwa planet i zjawisk w kosmosie  

 uczy dzieci podstawowych praw fizyki, które rządzą wszechświatem  

 uczy dzieci dobrej, zdrowej rywalizacji  

 zachęca dzieci do aktywności ruchowej  

 integruje dzieci  

 uczy dzieci liczyć 

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.  

 

Materiał wydruku gry (powlekane medium ekstra) to bardzo wysokiej jakości, odporny i 

trwały materiał, który posiada certyfikat: B1 niepalności (EN 13501-1). 

 

Zobacz co zwiera kompletny zestaw gry > POZNAJ KOSMOS 
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Dodaj swoje logo, hasło reklamowe GRATIS! do gry > POZNAJ KOSMOS 
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Super pojemna toraba GRATIS! do gry > POZNAJ KOSMOS 

 

Zobacz jak łatwy i wygodny jest montaż gry > POZNAJ KOSMOS 

 
 > Zobacz nasz fun page na Facebooku 

Scenariusz i opracowanie gry: 

Krzysztof Czachura 
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