Oferta dla grup 

przedszkolnych i klas I – III 

szkół podstawowych

O nas
Sensorysie to centrum zabaw i rozwoju sensorycznego.


Jest to największa sensoryczna przestrzeń stworzona
całkowicie z myślą o prawidłowym rozwoju zmysłów 

i zdolności poznawczych u dzieci. 


Na powierzchni ponad 800 m² znajdziemy wyjątkową
salę zabaw, labirynt sensoryczny oraz przestrzeń
idealną na warsztaty dla dzieci przedszkolnych 

i klas I – III.

Przestrzeń
Sensorysie to 3 strefy zabawy i rozwoju, stworzone
i zaprojektowane tak aby pobudzać wszystkie
zmysły w naturalny dla dziecka sposób:

 

1. Labirynt sensoryczny, w którym dzieci i rodzice,
wkraczając do magicznej Krainy Sensorysiów,
doświadczają wrażeń odpowiadających kolejnym
zmysłom: wzroku, słuchu, węchu, dotyku, czucia
głębokiego i równowagi.


2. Sala zabaw, akcentująca rozwój zmysłów 

i doświadczenia sensoryczne. Estetyczny i unikalny
design, oryginalne koncepty zabaw i specjalnie
zaprojektowane urządzenia odróżniają Sensorysie
od standardowych „bawialni” z materacami 

i kolorowymi kulkami.


3. Przestrzeń warsztatowa z szeroką ofertą zajęć
sensorycznych i ekologicznych oraz kreatywnych
warsztatów dla dzieci wieku od 3 do 10 roku życia.


Idea
Miejsce zostało zaprojektowane we współpracy 

z Aleksandrą Charęzińską – autorytetem 

w dziedzinie integracji sensorycznej - i uwzględnia
najnowsze badania dotyczące integracji
sensorycznej. W wieloletniej pracy z dziećmi
również ona dostrzegła brak miejsc, które
kompleksowo wspierałyby rozwój dzieci.

 

Autorsko zaprojektowane i wykonane atrakcje
aktywizują i pobudzają integracje wszystkich
zmysłów. Co ważne, miejsce nie jest przeznaczone
wyłącznie dla dzieci z zaburzeniami sensorycznymi.
Praktyka pokazuje, że zabawy sensoryczne
przyczyniają się do pełniejszego rozwoju wszystkich
dzieci.


Oferta

Sala Zabaw

Sala Zabaw + Warsztaty

Sala Zabaw + Labirynt
Sensoryczny

35 zł* za dziecko

2 godziny



40 zł* za dziecko

2 h


45 zł* za dziecko

2 godziny


z zabawa na Sali Zabawq
z opieka animatora



z zabawa na Sali Zaba
z opieka animatoraq
z warsztaty (30 - 40 min.)



z zabawa na Sali Zabawq
z opieka animatorÆ
z przejście przez Labirynt
Sensoryczny z przewodnikiem 

(45 min.)


W przypadku rezerwacji w godzinach
13:00-15:00 obowiązuje promocja
-20% od ceny regularnej

Oferta dotyczy grup liczących min. 15 dzieci i obowiązuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 15:00


*W przypadku rezerwacji w godzinach 13:00-15:00 obowiązuje promocja -20% od ceny regularnej.



Kontakt

W sprawie rezerwacji prosimy o kontakt na adres:


info@sensorysie.pl


Sensorysie

ul. Różana 8, 02-548 Warszawa

tel: +48 570 007 368 

info@sensorysie.pl

