ROBIMY NAJWIĘKSZE KLOCKI!
SPRZEDAŻ
WYNAJEM
FRANCZYZA

O PIANCE
MAMMUTICO FOAMTM
Pianka Mammutico FoamTM, z której są wykonane nasze klocki,
została przebadana przez polskie i międzynarodowe laboratoria
takie jak: TÜV Rheinland, Intertek oraz Komag.
Zestawy Mammutico spełniają wszystkie niezbędne wymagania
norm bezpieczeństwa dla zabawek, co potwierdza deklaracja
zgodności, którą dołączamy do każdego zakupionego produktu.
Materiał posiada 3 lata gwarancji na uszkodzenia mechaniczne
wynikające z wad produktu

WŁAŚCIWOŚCI PIANKI
SZYBKOSCHNĄCA
Mokre klocki bardzo szybko wysychają,
można przetrzeć je też ściereczką.
BARDZO LEKKA
Nawet najmłodsze dzieci mogą włączyć
się do zabawy!

WODOODPORNA
Klocki sprawdzają się podczas zabawy
zarówno w ogrodzie, jak i na basenie!
ŁATWO JĄ WYCZYŚCIĆ
Klocki wystarczy przetrzeć wilgotną
ściereczką i gotowe!
MIŁA W DOTYKU
Przyjemny, bezpieczny i gładki materiał,
bez ostrych kantów.
ODPORNA NA MRÓZ
Zimą można przechowywać klocki na
zewnątrz, nawet podczas dużego mrozu.
ODPORNA NA PIASEK
Nie posiada szczelin i zagłębień, do których
mógłby się dostać piasek.
ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV
Nie blaknie pod wpływem słońca. Jej kolor, bez względu na warunki zewnętrzne,
zawsze pozostaje taki sam.
ELASTYCZNA
Po wygięciu wraca do pierwotnego
kszatałtu.

OBEJRZYJ FILM
WŁAŚCIWOŚCI
PIANKI

OBEJRZYJ FILM
TRWAŁOŚĆ
PIANKI

OBEJRZYJ FILM
MYCIE
KLOCKÓW

UWAGA! Przedstawiona w katalogu oferta cenowa ma charakter
informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66
par.1 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie ceny w ciągu 2022 roku mogą
nieznacznie ulec zmianie.

O KLOCKACH
MAMMUTICO
Zestawy Mammutico pozwalają wykreować bezpieczną i pełną wyzwań przestrzeń do zabawy. Wielkie
klocki posiadają kilka form pozwalających na swobodne
i kreatywne łączenie ich w proste lub skomplikowane konstrukcje. Dzięki temu te klocki nigdy się nie nudzą!
W przeciwieństwie do tradycyjnych placów zabaw, wielkie i lekkie klocki Mammutico, poza
rozwojem motorycznym, pobudzają wyobraźnię i kreatywność. A to wszystko przez zabawę!
Dzieci mogą codziennie budować swój własny świat, uczyć się współpracy i samodzielnego
rozwiązywania problemów.
Zestawy sprawdzają się zarówno podczas zabawy na
zewnątrz, w pomieszczeniach zamkniętych. a nawet
w wodzie.
Klocki Mammutico przynoszą wszelkie korzyści
związane z zabawą klockami, a dzięki swym dużym
rozmiarom angażują całe ciało, pozwalają ćwiczyć
precyzję i zręczność, równowagę oraz siłę, a także
doskonalą dużą motorykę.
ALICJA NIEMIERKO-PAJĄK
Psycholog i doradca rodzinny, bajkoterapeuta
Klocki Mammutico to kreatywny niezbędnik dla
pedagoga, animatora, terapeuty oraz fizjoterapeuty.
MAGDALENA WIERZAŃSKA
Pedagog, dydaktyk, trener, facylitator
Najlepsze w tych klockach jest to, że tak łatwo
można zrobić z nich wszystko, co się chce. Hop i jest!
KASIA, 8 LAT

Bezpieczeństwo produktu gwarantuje ścisła współpraca z Centrum Kontroli Placów Zabaw.

www.placezabaw.org
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Linia

ZAGADKOWE
ROZWIĄZANIA

SMART
4
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Linia SMART

Już nawet najmniejszy zestaw z linii SMART
może zamienić niewielką salę lub ogródek
w kreatywny plac zabaw!

Linia Mammutico SMART to zestawy konstrukcyjne,
pozwalające na długą i inspirującą zabawę.
Zestaw wielkich piankowych puzzli, dzięki specjalnym,
profilowanym wzorom, pozwala na budowanie niezliczonej
liczby skomplikowanych konstrukcji. Dzięki swym dużym
rozmiarom piankowe klocki angażują całe ciało, pozwalają
ćwiczyć precyzję, zręczność, równowagę i siłę.

Do każdego kompletu klocków z tej linii
dołączamy profesjonalnie przygotowane
scenariusze do zabawy w grupie z wykorzystaniem dużych piankowych puzzli. Zestaw
klocków ze scenariuszem to idealne narzędzie dla organizatorów zabaw dla dzieci.

Klocki z serii SMART to także wspaniałe narzędzie do
zabawy w wodzie. Już jeden zestaw umożliwia zorganizowanie niepowtarzalnej i kreatywnej zabawy w basenie
lub na wyznaczonym kompielisku.

Nazwa

Maksymalna
liczba kolorów
w zestawie

Liczba
elementów
w zestawie

Sugerowana
liczba
użytkowników

Minimalna
powierzchnia
do zabawy

Cena brutto

Smart 115
„SPACER w chmurach”

2

134
i 100 kostek

10

15 m2

9 998,00 zł

Smart 230
„WIELKA wyprawa”

4

268
i 200 kostek

20

20 m2

19 980,00 zł

Smart 345
„PODRÓŻ do gwiazd”

4

402
i 300 kostek

30

30 m2

29 590,00 zł

Dostępna kolorystyka

NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANE

Wykaz
i liczba elementów
w poszczególnych
zestawach:
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Linia SMART

Smart 115
Smart 230
Smart 345

Akcesoria

ŚCIANKA SMART
6
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Ścianka SMART

Produkt ten dedykowany jest zestawom z linii SMART.
Do ścianek można przymocować największe puzle,
a ich stabilność pozwala na realizację pomysłów nawet
najmłodszym dzieciom, które mają jeszcze trudności z odpowiednim dopasowaniem klocków.
Duża liczba otworów w ściance sprawia, że już najmniejszy zestaw SMART pozwala na wznoszenie konstrukcji,
nieosiągalnych wcześniej ze względu na mniejszą liczbę klocków. Dzięki niej każdym zestawem SMART
może bawić się większa liczba dzieci, niż sugerowana w opisie produktu.
Ścianka wykonana jest z wodoodpornej
sklejki, dlatego sprawdzi się też na zewnątrz.
Dodatkowo zabezpieczamy ją dwuskładnikowym lakierem.
Mobilna Ścianka składa się z 3 elementów, które można ustawić na cztery różne
sposoby.
Stała ścianka kłada się z 3 elementów,
które można montować do ściany w dowolny sposób, ale w takiej odległości, by wsunięte
w otwory kostki swobodnie wypadały z drugiej
strony.

Nazwa

Liczba
elementów

Wymiary

Ścianka SMART uatrakcyjnia zabawę
oraz pozwala na wznoszenie większych
i stabilniejszych konstrukcji!

Grubość Cena brutto

Mobilna
ścianka

3

2 szt: 1180 x 800 mm
1 szt: 1240 x 875 mm

18 mm

5 990,00 zł

Stała
ścianka

3

2 szt: 833 x 1225 mm
1 szt: 735 x 1225 mm

18 mm

5 990,00 zł

5
Ścianka SMART

OBEJRZYJ FILM

ŁATWE
KONSTRUKCJE
SZYBKIE
WIELKIE
EFEKTY
BUDOWLE

Linia

SIMPLE
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Linia SIMPLE

Mammutico SIMPLE to wielkie, proste cegły, dające
szybki efekt dużych budowli. Umożliwiają stworzenie bezpiecznej i kreatywnej przestrzeni do zabawy dla większej
liczby dzieci.
Z tych klocków zbudujesz megadomino, labirynt, bardzo
wysokie wieże i mnóstwo rzeczy, których my dorośli nie
jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Z prostych brył można
ułożyć też różnego rodzaju ławeczki, stoliki i taborety.
Waga każdego elementu (mimo ich dużych rozmiarów)
jest niewielka, dlatego już najmniejsze dzieci mogą czynnie
włączyć się do kreatywnej budowy!
Dostępna kolorystyka

Nazwa

Linia SIMPLE to najprostsza forma klocków Mammutico. Elementy z tej serii
mają charakterystyczne fazowanie kantów, co daje efekt profesjonalnej budowli,
a jednocześnie chroni je przed uszkodzeniem.
Do każdego kompletu klocków z tej linii
dołączamy profesjonalnie przygotowane
scenariusze do zabawy w grupie z wykorzystaniem dużych piankowych cegieł.

Maksymalna
liczba kolorów
w zestawie

Liczba
elementów
w zestawie

Sugerowana
Minimalna
liczba
powierzchnia
użytkowników
zabawy

Cena brutto

SIMPLE 40

2

40

5

10 m2

4 998,00 zł

SIMPLE 70

4

70

15

15 m2

9 490,00 zł

SIMPLE 110

4

110

20

20 m2

13 980,00 zł

SIMPLE 140

4

140

30

30 m2

17 890,00 zł

NAJCZĘŚCIEJ
WYBIERANE

OBEJRZYJ FILM

Linia

CONNECT
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Linia CONNECT

Linia CONNECT to mobilny system zabawowy składający
się z bardzo dużych klocków, o wielu unikalnych kształtach
i rozmiarach. Zestaw CONNECT składa się z różnorodnych
figur w kształcie sześcianów, walców, cegieł i trybów.
Wszystkie części są luźne, ale posiadają otwory i kształty,
które idealnie do siebie pasują. Dzięki temu dzieci mogą
łatwo i szybko stworzyć wymyślone budowle, a zabawa
może trwać bez końca!
Nazwa

Connect

Klocki z linii CONNECT to zupełna nowość
na polskim rynku! Różnorodne i niezwykle ciekawe kształty klocków pobudzają
dziecięcą wyobraźnię, umożliwiając wznoszenie bardzo nietypowych konstrukcji!

Liczba klocków
w zestawie

Sugerowana
liczba
użytkowników

Minimalna
powierzchnia
zabawy

Cena brutto

105

20

20 m2

36 900,00 zł

Dostępna kolorystyka

Wykaz
i liczba elementów
w zestawie
CONNECT

PIERWSZE
TAKIE KLOCKI
W POLSCE
GRUBOŚĆ
KLOCKÓW
TO AŻ
15 CM!

OBEJRZYJ FILM
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ZABAWA
NA DŁUGIE
GODZINY

Linia

KULODROM
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Linia KULODROM

KULODROM to zestaw o wielkich możliwościach! Każdy z klocków posiada rynnę lub otwór, które umożliwiają
budowę długich i zakręconych torów dla kulek. Części
KULODROMU zwane pochylnią nadają pęd kulkom, kostki
z otworem tworzą tunele, a rynny z zakrętem umożliwiają
zmianę kierunku toczących się po kanale kulek. Każdy
z elementów pozwala zróżnicować tor i wydłużyć drogę kuli. Wymiary klocków wchodzących w skład zestawu KULODROM są kompatybilne z każdym elementem
z zestawu linii SIMPLE i CONNECT.
Nazwa

Zestaw jednokolorowy
Liczba i rodzaj
klocków w zestawie

Kulodrom 34 elementy i 20 kulek

Ponad trzydzieści dużych klocków! Ich największą atrakcją jest to, że posiadają rynny, którymi mogą toczyć się kolorowe kule!
Dostępna kolorystyka

Sugerowana
liczba
użytkowników

Minimalna
powierzchnia
do zabawy

Cena brutto

5

10 m2

9 998,00 zł
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Linia KULODROM

Wykaz
i liczba elementów
w zestawie
Kulodrom

4 szt. 20x20x20 cm
2 szt. 20x20x10 cm

2 szt. 20x20x20 cm

5 szt. 20x20x10 cm
7 szt. 20x20x10 cm

2 szt. 20x20x30 cm

2 szt. 60x20x10 cm

6 szt. 20x20x20 cm

4 szt. 20x20x20 cm

ROZWIJAJĄ
WYOBRAŹNIĘ
PRZESTRZENNĄ

Linia
TM
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Linia PERFECT

Jeden pomysłowy kształt klocka, jego mała
waga i elastyczny materiał – to elementy,
które składają się na wyjątkowość
zestawów PERFECT!

Linia PERFECT składa się z jednego rodzaju klocka
z wypełnieniami. Zestawy różnią się od siebie wyłącznie
liczbą elementów. Główną cechą tych klocków jest prostota. Jeden kształt umożliwia wznoszenie nieskończonych wariantów konstrukcji! Budowle powstają etapami,
gdy w trakcie zabawy dzieci odkrywają kolejne możliwości
łączenia elementów i giętkość klocków.
Z pomocą tego zestawu zorganizujesz
niepowtarzalne warsztaty konstrukcyjne oraz
kreatywne zajęcia w szkole i przedszkolu.

Do każdego zestawu dołączamy instrukcje,
które są świetną wskazówką ukazującą
możliwości klocków, ale przede wszystkim
idealnym narzędziem dla nauczycieli.
Dzięki połączeniu zestawów BASIC
oraz PERFECT możesz
zbudować jeszcze więcej
fantastycznych konstrukcji!

Dostępna kolorystyka

Nazwa

Maksymalna
Liczba
liczba kolorów elementów
w zestawie
w zestawie

Sugerowana
liczba
użytkowników

Cena brutto

PERFECT 40

2

40

2

1 659,00 zł

PERFECT 80

2

80

4

2 999,00 zł

PERFECT 160

2

160

8

5 980,00 zł

PERFECT 300

2

300

16

9 998,00 zł

Linia SIMPLE

OBEJRZYJ FILM

Linia

BASIC
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Linia BASIC

Mammutico BASIC świetnie nadają się do zabawy
w domu, na zewnątrz i w wodzie. Kilkadziesiąt, a nawet
kilkaset prostych cegieł jest świetnym materiałem do
wybudowania domku, muru, stolików, tunelu czy trasy
samochodowej. W wannie natomiast cegły mogą pełnić
rolę statków dla gumowych kaczek, a w basenie - elementów do ćwiczeń.
Najprostsza forma klocków Mammutico BASIC szczególnie pobudza kreatywność małych budowniczych.
Dostępna kolorystyka

Cegły z linii BASIC to średnie klocki Mammutico z wielkim potencjałem! Umożliwiają dzieciom szybkie wznoszenie budowli i jeszcze szybsze ich
burzenie. :)
Dzięki połączeniu zestawów BASIC oraz PERFECT
możesz zbudować jeszcze
więcej fantastycznych konstrukcji!

10 cm

5 cm

20 cm

Nazwa

Maksymalna
liczba kolorów
w zestawie

Liczba
elementów
w zestawie

Sugerowana
liczba
użytkowników

Cena brutto

BASIC 20

1

20

2

BASIC 50

1

50

4

890,00 zł

BASIC 100

2

100

10

1 689,00 zł

BASIC 300

3

300

20

4 999,00 zł

398,00 zł

Akcesoria

Torby na zestawy

Nazwa

Torba SMART

Liczba toreb potrzebnych do spakowania
poszczególnych zestawów
Smart 115 - 1 sz., Smart 230 - 2 szt.
Smart 345 - 3 szt.

Mocne i wytrzymałe torby Mammutico służą do wygodnego przechowywania i transportu zestawów. Dzięki niem każdy zestaw
Mammutico zmieni się w prawdziwy mobilny
plac zabaw!
Wymiary

Cena brutto

75 x 125 x 755 cm

1 699,00 zł

55 x 105 x 85 cm

1 599,00 zł

55 x 105 x 45 cm

1 499,00 zł

SIMPLE 40 - 1 szt., SIMPLE 70 - 2 szt.
Torba SIMPLE

SIMPLE 110 - 3 szt., SIMPLE 140 - 4 szt.
Kulodrom - 1 szt., Connect 105 - 3 szt.
Perfect 160 - 1 szt., Perfect 300 - 2 szt.

Torba BASIC

BASIC 300 - 1 szt., Perfect 80 - 1 szt.

OBEJRZYJ FILM
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Torby na zestawy

Ręcznie szyta i zgrzewana torba, wykonana z wodoodpornej grubej plandeki PCV, skutecznie chroni klocki przed
słońcem i deszczem. Wierzchnia pokrywa zachodzi na boki
i łączy się z nimi przy pomocy mocnych rzepów. Po bokach
przymocowane są długie, mocne pasy pozwalające zarzucić torbę na ramię (masa do 20 kg). Krótsze uchwyty na
końcach pozwalają na komfortowe przenoszenie zestawu
Mammutico przez 2 osoby.

Linia

MINI
16
Linia MINI

Klocki z tej serii to produkt, który nie ma swojego odpowiednika na rynku zabawek. Miękkie, miłe w dotyku elementy wspomagają rozwój dzieci poprzez twórczą zabawę,
opierającą się na ich nieograniczonej wyobraźni. Mammutico
MINI można traktować jako płaskie puzzle lub klocki przestrzenne. Ze względu na ich nieoczywisty kształt, podczas
zabawy powstają efektowne i bardzo oryginalne budowle.
Wszystkie elementy są giętkie, a długie makarony i większe
wafle można dodatkowo zaokrąglać.
Kontrastowe kolory, przyjazna faktura, a zwłaszcza sprężysta
powierzchnia to zalety, które pozwolą połączyć radosną
zabawę z ćwiczeniami małej motoryki.
Zestawy 1000 i 2000 pakujemy w kartonowe pudełka,
natomiast 115, 230 i 345 - w plastikowe.

Nazwa
WYBIERANE
NA
PREZENT

WYBIERANE
DO

Do każdego kompletu klocków z linii MINI
dołączamy specjalnie przygotowany zestaw
10 pomysłów na zabawy, które jednocześnie
przygotowują dziecko do nauki i wzbogacają
doświadczenia wspierające prawidłowy rozwój procesów integracji sensorycznej. Produkt
przeznaczony dla dzieci powyżej 3 lat.
Dostępna kolorystyka

Wykaz
i liczba elementów
w poszczególnych
zestawach:
Mini 115 Mini 230
Mini 345
Mini 1000
Mini 2000

Cena brutto

Maksymalna liczba
kolorów w zestawie

Liczba
elementów
w zestawie

Sugerowana
liczba
użytkowników

Mini 115

1

115

1

94,90 zł

Mini 230

2

230

2

179,00 zł

Mini 345

3

345

3

239,90 zł

Mini 1000

3

1035

5

499,00 zł

Mini 2000

3

2070

10

950,00 zł

PRZEDSZKOLA

©

Zestawy
115, 230 i 345
pakujemy
w plastikowe
pudełko!
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Linia

MINIBLOCK
MINIBLOCK sprawdzi się jako zestw do
samodzielnej zabawy w domu, ale będzie
także świetnym uzupełnieniem serii
SMART, SMART BOX oraz AQUA.
Duży zestaw MINIBLOCK w połączeniu
ze Ścianką SMART umożliwia naukę
kodowania!
Cena brutto

Nazwa

Opcje
kolorystyczne

Liczba
i rodzaj klocków
w zestawie

Sugerowana
liczba
użytkowników

MINIBLOCK 100

Zapytaj
sprzedawcę
o aktualną
dostępność

100 kostek

3

149,00 zł

500 kostek

10

499,00 zł

MINIBLOCK 500
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Linia MINIBLOCK

MINIBLOCK to zestaw najmniejszych elementów z rodowodem SMART. Kostki są małe, lekkie, miękkie i bardzo
miłe w dotyku. Ich waga sprawia, że idealnie sprawdzają się jako zabawka dla dzieci od pierwszego roku życia.
Właściwości pianki Mammutico FoamTM sprawiają, że kostki miniblock nie toną, a zamoczone w wodzie kleją się do
siebie, jak również do wszystkich gładkich powierzchni.
Ten zestaw będzie więc idealną propozycją na długie zabawowe kąpiele i zabawy w ogrodzie!

Wynajem

WYNAJEM
18
Wynajem klocków

Dzięki tej opcji możesz łatwo i szybko zorganizować mobilny plac zabaw dla dużej grupy dzieci –
w sali, w ogrodzie, a nawet na basenie! Wynajem klocków to
idealne rozwiązanie na urodziny, pikniki plenerowe, wesela,
komunie i inne wydarzenia, podczas których dzieci będą
mogły bawić się w bezpiecznym i dobrze zorganizowanym
miejscu.
Pełna usługa obejmuje transport, rozpakowanie
i zapakowanie klocków, oraz obecność naszego animatora,
który zadba o dobrą atmosferę wśród dzieci.
Dojazd do 10 km jest bezpłatny, za każdy kolejny
kilometr doliczamy 1,85 zł (brutto).
Jeśli chcesz wynająć klocki na dłużej niż jeden dzień skontaktuj się z naszym działem sprzedaży.
Czas wynajmu

Cena brutto
za 1 wybrany
zestaw

Cena brutto za 2 zestawy
(Smart 230 i Simple132)

2 godziny

799,00 zł

1 389,00 zł

4 godziny

1099,00 zł

1 798,00 zł
(oszczędzasz 200,00 zł)

8 godzin
(cały dzień)

1 699,00 zł

2 699,00 zł
(oszczędzasz 499,00 zł)

Chcesz wypróbować nasze klocki?
A może po prostu potrzebujesz ich jednorazowo, tylko na jeden lub kilka dni?
W takim przypadku mamy dla CIebie
ofertę wynajmu dużego zestawu SMART
230 „WIELKA wyprawa” lub SIMPLE 140.

Pomysł na biznes

FRANCZYZA
Zapraszamy do udziału w programie
partnerskim! Otwórz edukacyjną salę
z klockami BlocoLoco™ i dołącz do nas!

Jeżeli chcesz
być liderem naszej sieci,
zadzwoń teraz
do twórcy i właściciela
BlocoLoco™:
DOMINIK BERLIŃSKI
Tel. +48 515 362 186

OBEJRZYJ FILM
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Jak dotąd sale zabaw stanowiły popularny i dochodowy
biznes. Niestety rok 2020 naraził całą branżę na dość duże
straty. Chcąc otworzyć salę zabaw w tak trudnych czasach,
warto pomyśleć o mniejszym zaangażowaniu finansowym,
które nie będzie jednoznaczne ze zmniejszeniem
atrakcyjności miejsca. Idealnym rozwiązaniem może być
edukacyjna sala zabaw z klockami BlocoLoco™.
Mimo, że założenie BlocoLoco™ wymaga mniejszych
nakładów finansowych niż przy typowej sali zabaw,
to placówki w naszej sieci mają większy potencjał
zysków. To dzięki temu, że nasi Partnerzy mogą być
lokalnymi dystrybutorami klocków Mammutico™.
Ponadto integralnym elementem konceptu
biznesowego sieci BlocoLoco™ jest prowadzenie
zajęć dla grup i wypożyczalnia klocków na wszelkie
eventy.
W ofercie edukacyjnej sali z klockami BlocoLoco™
znalazł się m.in. kurs języka angielskiego. Na
tych zajęciach dzieci i dorośli uczą się języka
poprzez zabawę - uruchamiają wyobraźnię i tworzą
swój własny świat, w którym nauka jest wyłącznie
przyjemnością.

Inspiracje

Kurs języka angielskiego
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Podręcznik do prowadzenia kursu zawiera wszystkie
niezbędne wskazówki i informacje dotyczące organizacji
zajęć. Lektor znajdzie w nim także 70 scenariuszy lekcyjnych niezbędnych do przeprowadzenia kursu dla uczniów
zarówno początkujących, jak i średnio zaawansowanych.
Każdy scenariusz zawiera szczegółowy opis i kolejność
zabaw składających się na 75-minutowe zajęcia, listę
najważniejszych elementów zajęć, piosenki (do których
linki i kody QR znajdują się na końcu książki), listę dodatkowych pomocy do przeprowadzenia lekcji oraz zestaw
słówek poznanych na lekcji (idealny do powtórek, można
go również wysyłać rodzicom po każdych zajęciach).
Minimalne wyposażenie do przeprowadzenia zajęć to
zestawy SMART 230 (str. 2) i SIMPLE 70 (str. 6). Istotnym elementem ułatwiającym przeprowadzenie zabaw
i uatrakcyjniającym lekcje jest ścianka
SMART (str. 4).
Każdy klient, który zakupi przynajmniej dwa zestawy wymienione powyżej i będzie zainteresowany organizacją kursu SIMPLE ENGLISH, otrzyma
od nas podręcznik do przeprowadzenia
kursu oraz możliwość wsparcia w organizacji zajęć. Szczegóły wsparcia ustalamy
indywidualnie.

OBEJRZYJ FILM

Posiadając
nasze
zestawy możesz
zorganizować kurs języka angielskiego
oparty na zabawie wielkimi klockami
Mammutico. SIMPLE English to wyjątkowa
podróż językowa dla dzieci w wieku
od 4 do 10 lat! Zapewni najmłodszym
niepowtarzalną przygodę opartą na
wyobraźni i zabawie. Przeniesie maluchy
w niesamowity świat, jaki same sobie
wybudują i w którym można mówić jedynie
po angielsku.
Aby uruchomić kurs SIMPLE ENGLISH,
wystarczą dwa zestawy klocków,
właściwie
dobrany
lektor
i odpowiednio dużo miejsca na
zabawę - minimum 40m2.

Inspiracje

Warsztaty z animatorem
Masz już klocki Mammutico? Wykorzystaj
je, organizując ciekawe zajęcia! Scenariusze
pomagają usystematyzować czas zabawy,
wprowadzić ład i porządek, a także znaleźć
inspirację do przeprowadzenia zajęć.
Odpowiednio przeprowadzone zabawy
mogą być dla dzieci zachętą do rozwijania umiejętności twórczych, nauki poprzez
przygodę i współpracę z grupą.
Zestaw klocków wraz ze scenariuszem do idealne narzędzie dla
animatorów i nauczycieli.
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Z każdym zestawem klocków z linii SMART (str. 2)
i SIMPLE (str. 8) otrzymasz scenariusz 20 inspirujących
zabaw, które mogą być podstawą do przeprowadzenia
kreatywnych warsztatów lub animacji.
Każdy warsztat zawiera szczegółowy opis zabawy
z wykorzystaniem wybranego zestawu, sposób przeprowadzenia zajęć, a także znaczenie wykonywanych działań.
Dzięki temu prowadzący zabawę może pobudzić dzieci do
szerszego spojrzenia na projekt, pomóc wyciągnąć wnioski
i zachęcić do twórczego myślenia.
Warsztaty pomagają zdobyć dzieciom szereg umiejętności społecznych oraz wiedzę na różnorodne tematy
z otaczającego nas świata. Dzięki tym zabawom możemy
m.in. zachęcać dzieci do współpracy, ćwiczyć zapamiętywanie, rozwijać kreatywność, wspomagać przełamanie
strachu przed wystąpieniem publicznym czy oswajać
z lękiem.
Na potrzeby klienta możemy stworzyć dedykowane
scenariusze tematyczne. Skontaktuj się z nami, aby poznać
szczegóły tej usługi.

www.mammutico.com
info@mammutico.com
Zamówienia
Zuzanna Słowik
Tel. +48 729 97 37 37
E-mail: zuzanna@mammutico.com
CEO, Właściciel
Dominik Berliński
Tel. +48 515 362 186
E-mail: dominik@mammutico.com

znajdź nas
online
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