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Gigantyczne gry wielkiego formatu XXL to super edukacyjna zabawa dla dzieci.  

Dzieci uczą się i bawią, skacząc po wielkich grach jak kangur, wcielając się w postać pionków. 

Możemy skakać, biegać i ćwiczyć na gigantycznej planszy. Gry wielkoformatowe to 

fantastyczna, edukacyjna i integracyjna zabawa oraz ruch dla dzieciaków.  

         Gry super wielkiego formatu to doskonałe narzędzie edukacyjne i ciekawa atrakcja na 

różnego rodzaju spotkaniach i prelekcjach z dziećmi i młodzieżą. Wielkoformatowe edu gry 

idealnie nadają się do przedszkola szkoły, na eventy, wydarzenia, festyny, zabawy z 

najmłodszymi.  

 

         Gry XXL to także doskonałe narzędzie edukacyjno - prewencyjne do promocji i 

wzmacniania pozytywnego wizerunku: dla firm, instytucji, urzędów i różnego rodzaju służb 

państwowych takich jak np. Straż Miejska czy Policja.  

         Gry uczą i utrwalają proekologiczne postawy, właściwe, bezpieczne zachowania, dobre 

praktyki i nawyki w życiu codziennym. Wszystko poprzez super zabawę i tak potrzebną 

aktywność ruchową dzieci. 

Uniwersalne gry wielkiego formatu świetnie sprawdzają się w każdych warunkach 

lokalowych i plenerowych.  

         Zobacz ofertę edukacyjnych gier wielkoformatowych i podwórkowych.  
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> EDU GRY XXL według wymiaru maty gry:  

> link do opisu w nazwie gry 
 

GRA SERIA 

 
3 x 2m 

lub 

3 x 3m 

 
4,2 x 3 
metra 

 
4 x 4 

metra 

 
5 x 3 

metra 

> EKOMANIA CZYSTA ENERGIA  

 

2799 zł 3199 zł   

> EKOMANIA SEGREGACJA 
2799 zł 3199 zł   

> EKOMANIA CZYSTE POWIETRZE  

2799 zł 3199 zł   

> EKOMANIA OCIEPLENIE KLIMATU  

2799 zł 3199 zł   

> EKOMANIA CZYSTA WODA  

2799 zł 3199 zł   

> BEZPIECZNI NA DRODZE  

 

2799 zł   3199 zł 

> BEZPIECZNI NAD WODĄ  
2799 zł 3199 zł   

> BEZPIECZNI NA DRODZE MINI  

2799 zł  3199 zł  

> BEZPIECZNI NA ROWERACH  
2799 zł   3199 zł 

> BEZPIECZNI NA DRODZE Z POLICJĄ  
2799 zł   3199 zł 

> BEZPIECZNI ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ  

2799 zł 3199 zł   

> BEZPIECZNI ZE STRAŻĄ POŻARNĄ   
(już niedługo w ofercie) 

    

> CHIŃCZYK NA SYGNALE 
2799 zł   3199 zł 

> PIRAMIDA ZDROWIA 

 

2799 zł  3199 zł  

> PANDEMIA GRYPY  

2799 zł 3199 zł   

> ZDROWE ZĘBY  

2799 zł  3199 zł  

> ACTIVMATMA SPORT:  
PIŁKA NOŻNA, KOSZYKÓWKA, SIATKÓWKA, 
TENIS 

 

2799 zł 3199 zł   

> POZNAJ KOSMOS 
2799 zł 3199 zł   

> POLSKIE ZWIERZĘTA 2799 zł 3199 zł   

> POLSKIE PTAKI  2799 zł 3199 zł   

> POLSKIE OWADY  2799 zł 3199 zł   

Jeśli nie ma gry, której szukasz? Chętnie ją dla Ciebie zrobimy :) 
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> GRY PODWÓRKOWE 
 

Gry podwórkowe to prawdziwy HIT każdej podłogi w szkole, czy przedszkolu! 

Klasyczne gry ruchowe i zręcznościowe typu: klasy, stópki, alfabety, czy rzuty do celu to 

niezapomniane zabawy naszego dzieciństwa. To wielkie  integracyjne gry, po których super 

się skacze i biega. 

Gry podwórkowe odmienią raz na zawsze nudne szlaki piesze, przejścia i poczekalnie 

w plac zabawy i edukacyjnej rozrywki. 

Koniec z nudą w szkole, w poczekalni, na świetlicy. Widzisz grę to skacz i graj. Bo życie to 

zabawa i radość. 

Gry podwórkowe to również świetny sposób na integrację dzieci oraz zachęta do ruchu i 

wspólnej zabawy. 

Gry podłogowe jako rozwiązania edukacyjne i ruchowo – zręcznościowe oferujemy w 

formie przenośnej z elementami montażowymi lub jako stała ekspozycja w budynkach lub na 

zewnątrz. 

> GRY PODWÓRKOWE 
> link do opisu to logotypy gier 

 

 

 

 

 

 

 

GRA WYMIAR CENA 

 
220 x 220 cm 

 
789 zł 

 

 

300 x 250 cm 1399 zł 

 

250 x 200 cm 1399 zł 

 

400 x 400 cm 3199 zł 

http://www.studiokomiks.pl/
http://www.studiokomiks.pl/
http://www.kangurgra.pl/
https://www.kangurgra.pl/oferta_gry_wielkoforamtowe_xxl.html#gry_korytarzowe
https://www.kangurgra.pl/oferta_gry_wielkoforamtowe_xxl.html#gry_korytarzowe
https://www.kangurgra.pl/oferta_gra_mapa_polski.html
https://www.kangurgra.pl/oferta_gra_kombo.html
https://www.kangurgra.pl/oferta_gra_kombo_stopki.html
https://www.kangurgra.pl/oferta_gra_octopus.html
http://www.kangurgra.pl/


 CENNIK GIER 

+48 600 977 872      kangurgra@gmail.com      www.kangurgra.pl 
 

 

200 x 200 cm 
 

789 zł 
 

 
130 x 130 cm 492 zł 

 
250 x 100cm 615 zł 

 
150 x 150cm 492 zł 

 
130 x 130 cm 492 zł 

 

250 x 100cm 615 zł 

 
250 x 100cm 615 zł 

 
130 x 130 cm 492 zł 

 
130 x 130 cm 492 zł 

 
155 x 115 cm 492 zł 

 
130 x 130 cm 492 zł 

 

200 x 150cm 789 zł 

 
220 x 220cm 1599 zł 
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 Podane ceny zawierają koszt przesyłki kurierskiej pod wskazany adres na terytorium 

Polski. 

 Czas realizacji zamówienia gry XXL lub podwórkowej to tydzień, max dwa tygodnie.  
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> DUŻE GIERKI 
 

Duże gierki to ogromne gry planszowe, w które może grać cała rodzina z przyjaciółmi 
lub szkolna ferajna. Rzuty kośćmi i poruszanie się po planszy wymaga do dzieci gimnastyki i 
aktywności ruchowej. 

Duża gierka planszowa to doskonały pomysł do szkoły, przedszkola, na świetlicę, 
upominek firmowy, nagrodę w konkursie, podarek na dzień dziecka.  
Taka forma gry świetnie sprawdza się jako reklama, czy specjalny gift od firmy.  
 

Co zawiera zestaw dużej gierki: 

 kartonową eko tubę 

 zwijana plansza gry 

 instrukcja i materiały do gry 

 książeczka z pytaniami do gry 

 6 x eko duże drewniane pionki do gry – różne kolory 

 2 x eko drewniane kości do gry 30 mm 

 moc super edukacyjnej zabawy :) 

DUŻA GIERKA wymiar gry cena w zł brutto 

format A2 594 x 420 mm 300 zł 

format A1 841 x 594 mm 350 zł 

format A0 1189 x 841 mm 500 zł 
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Jak wygląda proces zamówienia gry? 
 

Najpierw proszę złożyć zamówienie na konkretną grę na maila: kangurgra@gmail.com, 

najlepiej w formie formularza. 

 

Następnie proszę przysłać grafiki jakie mają być zamieszczone w grze 

np.: logo, herb miasta, nr telefonu, slogan, > kod QR (generator aktywnego linku) itp. 

Dostarczone grafiki i logotypy do gry powinny być wysokiej jakości. 

Najlepsze są pliki wektorowe: PDF, EPS, AI lub bardzo wysokiej jaskości rastry: np. JPG lub 

PNG. 

Tworzymy dla Państwa specjalną, spersonalizowaną wizualizacje gry. 

Wizualizacje gry wysyłamy do akceptacji na maila.  

Po akceptacji wizualizacji, gra idzie do eko druku. 

 

Wystawiamy fakturę. 

Następnie pakujemy paczkę z gotowymi grami i wszystkimi elementami. 

Wysyłamy grę kurierem. 

Można grać i bawić się z dziećmi.  
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