
WYRÓŻNIJ SIĘ!  

Zestawy do samodzielnego 
przeprowadzania 

warsztatów



Oferta

Drodzy Państwo,
przed nami najradośniejszy czas w całym roku - wakacje! Ostatni rok przyniósł sporo zawirowań w funkcjonowaniu operacyjnym 
sektora turystycznego. Na szczęście w wakacje można ruszać z pełną siłą, aby powitać stęsknionych za wypoczynkiem gości.  
Szczególnego wsparcia wymagać będą rodzice, którzy przez ostatni rok musieli łączyć pracę zawodową, wykonywaną nierzadko  
w ramach home office, z nauczaniem zdalnym dzieci. Dlatego chcąc wywołać radość i uśmiech na twarzach Państwa gości, zarówno 
dzieci i ich rodziców, przygotowaliśmy wyjątkową propozycję - atrakcyjne zestawy do mądrej zabawy przeznaczone do wykorzystania 
w ramach prowadzonych samodzielnie w Państwa obiekcie warsztatów dla dzieci. Zestawy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby 
ułatwić pracę animatorom. Są idealnym rozwiązaniem na urozmaicenie zajęć w  hotelowych Klubach Dzieci lub  na dedykowane imprezy 
najmłodszych gości, na przykład urodzinowe. Zawierają szczegółowe, obrazkowe instrukcje i mnóstwo konceptów aktywizujących. 

Zrób prezent swoim gościom i ich dzieciom!
Zestawy SmartBee to nie tylko mądra zabawa, ale też przygoda z nowymi technologiami i czas wartościowy spędzony bez telewizora/
komórki/PS! Rodzice z pewnością docenią ten gest, zyskując czas na spokojny i realny wypoczynek korzystając z atrakcji Państwa 
hotelu. 

Eksperymenty opracowane zostały przez naukowców związanych z Polską Akademią 
Nauk! Zestaw rekomendowany przez instytucje takie jak: Mensa Polska, Instytut 
Fizyki Molekularnej PAN, Komitet Ochrony Praw Dziecka i Uniwersytet Dzieci. Zestawy 
SmartBee Club wzbogacone są o karty do rozszerzonej rzeczywistości (AR)! Dzieci 
będą mogły zaobserwować m.in. jak. wygląda model DNA, zobaczą jak działa pryzmat 
lub zobaczą przekrój Ziemi! Nauka pokazana w tak oryginalny i ciekawy sposób na 
pewno ucieszy dziecko i sprawi, że będzie chciało samodzielnie odkrywać nowe 
zjawiska!
 
Bezpieczny produkt, spełniający wymogi polskiego i unijnego ustawodawcy.  
Wyprodukowano w Polsce!

Rekomendacje:

Smartbee Club Sp. z o.o.
ul. Bukowska 27, 62-081 Wysogotowo
NIP 7792502777, KRS 0000769836, REGON 382479216

Joanna Ossowska Rodziewicz
joanna@smartbee.club

+48 509 618 257

Zeskanuj kod QR lub wejdź na  
https://youtu.be/k9tenRvFKO0

i zobacz film.

Zeskanuj kod QR lub wejdź na 
https://youtu.be/r0Dl40OQMJs

i zobacz film.

Poznaj nas Zestawy z eksperymentami z rozszerzoną rzeczywistością

https://youtu.be/k9tenRvFKO0
https://youtu.be/r0Dl40OQMJs
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Fun Boxy to seria zestawów eksperymentów SBC, 
które zapewnią świetną zabawę  
w naukowym stylu oraz 
niezapomniane wrażenia  
podczas dziecięcych warsztatów.

Zestaw zawiera pełne 
wyposażenie do 
przeprowadzenia doświadczenia 
na 10 stanowiskach badawczych. 

Fun Box: Detektyw zawiera 
wszystkie potrzebne akcesoria, 
komponenty i odczynniki do 
wykonania eksperymentu: 

Badanie odcisków palców. 

Podczas naukowej zabawy dzieci zamienią 
się w techników detektywistycznych. Dzięki 
własnoręcznie stworzonej substancji, będą 
pobierać odciski palców, a następnie analizować 
je pod lupą oraz stworzą kartotekę.

Dodatkowo poznają nowe odczynniki 
chemiczne oraz dowiedzą się ciekawostek 
detektywistycznych.

Doświadczenie wzbogacone jest przez 
technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR) - 
dzięki karcie AR, dzieci zobaczą model DNA.

Dla wszystkich uczestników przewidziane są 
naukowe pamiątki: karta AR, kartoteka, lupa oraz 
Dyplom Naukowych Supermocy. 

FUN BOX: DETEKTYW
Nazwa produktu:

Zestaw do wykonania eksperymentu dla 10 uczestników

8+ 
WIEK

ROZSZERZONA  
 

AR

Dodatkowe informacje:
Eksperymenty opracowane zostały przez 
naukowców związanych z Polską Akademią Nauk!
Wyprodukowano w Polsce.

Rekomendacje:

285zł 
+ VAT
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Zawartość produktu:
W zestawie Fun Box: Detektyw znajdują się wszystkie komponenty, akcesoria i odczynniki potrzebne do wykonania eksperymentu 
w asyście osoby dorosłej.

lupa
10 szt.

kubeczki
10 szt.

sączek do 
odciskania 

palców
10 szt.

jodek potasu 
5 ml

10 szt.

folia 
ochronna

2 szt.

instrukcja 
bezpieczeństwa 
z krokami, cieka-
wostkami wideo 
oraz instrukcją 

wideo 1 szt.

Znak CE, zgodność z dyrektywą nr 2009/48/WE (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek), normami PN-EN 71-1, PN-EN 71-4

rękawice 
ochronne 

10 szt.

dyplom dla 
uczestnika 

10 szt. 

naklejki 
imienne dla 
uczestników 

10 szt.

pięciowodny 
siarczan (VI) 
miedzi (II) 2 g 

10 szt.

Opracowanie merytoryczne 
oraz ciekawostki video 
dostępne online.

karta do AR
(rozszerzonej 

rzeczy-
wistości) 

10 szt.

Certyfikacja:
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Fun Boxy to seria zestawów eksperymentów SBC, 
które zapewnią świetną zabawę 
w naukowym stylu oraz 
niezapomniane wrażenia  
podczas dziecięcych warsztatów.

Zestaw zawiera pełne 
wyposażenie do 
przeprowadzenia doświadczenia 
na 10 stanowiskach badawczych. 

Fun Box: Kolorwa strona lustra 
zawiera wszystkie potrzebne 
akcesoria i komponenty do 
wykonania eksperymentu: 

Kolorowa strona lustra.

Podczas naukowej zabawy dzieci zbudują swój 
własny kalejdoskop. Z ciekawostek wideo 
dowiedzą się jak działają lustra oraz czym jest 
zjawisko odbicia w łyżce.  
 
Doświadczenie wzbogacone jest przez 
technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR) 
- dzięki karcie AR, dzieci zobaczą jak powstaje 
tęcza.
 
Dla wszystkich uczestników przewidziane są 
naukowe pamiątki: kalejdoskop oraz Dyplom 
Naukowych Supermocy. 

FUN BOX: KOLOROWA STRONA LUSTRA
Nazwa produktu:

Zestaw do wykonania eksperymentu dla 10 uczestników

3+ 
WIEK

Dodatkowe informacje:
Eksperymenty opracowane zostały przez 
naukowców związanych z Polską Akademią Nauk!
Wyprodukowano w Polsce.

Rekomendacje:

285zł 
+ VAT

ROZSZERZONA  
 

AR
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Zawartość produktu:
W zestawie Fun Box: Kolorowa strona lustra znajdują się wszystkie komponenty i akcesoria potrzebne do wykonania eksperymentu 
w asyście osoby dorosłej. Doświadczenie wzbogacone jest przez technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR) - dzięki karcie AR, 
dzieci dowiadują się, jak powstają kolory tęczy.

elementy 
do złożenia 

kalejdoskopu 
 10 szt.

Certyfikacja:
Znak CE, zgodność z dyrektywą nr 2009/48/WE (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek), normami PN-EN 71-1, PN-EN 71-4

Opracowanie merytoryczne 
oraz ciekawostki video 
dostępne online.

karta do AR
(rozszerzonej 

rzeczy-
wistości) 

10 szt.

dyplom dla 
uczestnika 

10 szt. 

naklejki 
imienne dla 
uczestników 

10 szt.

instrukcja 
bezpieczeństwa 
z krokami, cieka-
wostkami wideo 
oraz instrukcją 

wideo 1 szt.
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Fun Boxy to seria zestawów eksperymentów SBC, 
które zapewnią świetną zabawę 
w naukowym stylu oraz 
niezapomniane wrażenia  
podczas dziecięcych warsztatów.

Zestaw zawiera pełne 
wyposażenie do 
przeprowadzenia doświadczenia 
na 10 stanowiskach badawczych. 

Fun Box: Podwodny Konstruktor 
zawiera wszystkie potrzebne 
akcesoria 
i komponenty do wykonania 
eksperymentu: 

Wodoodporny piasek.

Podczas naukowej zabawy dzieci będą badać 
właściwości hydrofobowe, budować babki 
z piasku pod wodą oraz stworzą piaskowy 
labirynt! Z ciekawostek wideo dzieci dowiedzą 
się o przykładach zastosowania właściwości 
hydrofobowych. 

Dla wszystkich uczestników przewidziane są 
naukowe pamiątki: labirynt zamknięty w szalce 
Petriego, słoiczek piasku oraz Dyplom Naukowych 
Supermocy. 

FUN BOX: PODWODNY KONSTRUKTOR
Nazwa produktu:

Zestaw do wykonania eksperymentu dla 10 uczestników

3+ 
WIEK

Dodatkowe informacje:
Eksperymenty opracowane zostały przez 
naukowców związanych z Polską Akademią Nauk!
Wyprodukowano w Polsce.

Rekomendacje:

285zł 
+ VAT
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Zawartość produktu:
W zestawie Fun Box: Podwodny Konstruktor znajdują się wszystkie komponenty i akcesoria potrzebne do wykonania eksperymentu 
w asyście osoby dorosłej.

suchy 
piasek 100 g 

10 szt.

szalka 
Petriego

10 szt.

kubeczki
10 szt.

łyżka
10 szt.

Certyfikacja:
Znak CE, zgodność z dyrektywą nr 2009/48/WE (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek), normami PN-EN 71-1, PN-EN 71-4

Opracowanie merytoryczne 
oraz ciekawostki video 
dostępne online.

folia 
ochronna

2 szt.

instrukcja 
bezpieczeństwa 
z krokami, cieka-
wostkami wideo 
oraz instrukcją 

wideo 1 szt.

dyplom dla 
uczestnika 

10 szt. 

naklejki 
imienne dla 
uczestników 

10 szt.
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Fun Boxy to seria zestawów eksperymentów SBC, 
które zapewnią świetną zabawę  
w naukowym stylu oraz 
niezapomniane wrażenia  
podczas dziecięcych warsztatów.

Zestaw zawiera pełne 
wyposażenie do 
przeprowadzenia doświadczenia 
na 10 stanowiskach badawczych. 

Fun Box: Mały Chemik zawiera 
wszystkie potrzebne akcesoria, 
komponenty i odczynniki do 
wykonania eksperymentu: 

Znikający błękit. 

Podczas naukowej zabawy zamienią się w 
młodych chemików. Wykorzystując akcesoria 
laboratoryjne oraz odczynniki chemiczne, 
przeprowadzają spektakularną reakcję 
chemiczną, dzięki której otrzymany roztwór 
zmienia barwę.

Dzieci zapoznają się z nowymi odczynnikami 
chemicznymi oraz poznają ciekawostki z obszaru 
chemii.

Doświadczenie wzbogacone jest przez 
technologię rozszerzonej rzeczywistości (AR) - 
dzięki karcie AR, dzieci zobaczą temperaturę.

Dla wszystkich uczestników przewidziane 
są naukowe pamiątki: karta AR oraz Dyplom 
Naukowych Supermocy. 

FUN BOX: MAŁY CHEMIK – ZNIKAJĄCY BŁĘKIT
Nazwa produktu:

Zestaw do wykonania eksperymentu dla 10 uczestników

8+ 
WIEK

ROZSZERZONA  
 

AR

Dodatkowe informacje:
Eksperymenty opracowane zostały przez 
naukowców związanych z Polską Akademią Nauk!
Wyprodukowano w Polsce.

Rekomendacje:

285zł 
+ VAT
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Zawartość produktu:
W zestawie Fun Box: Mały Chemik znajdują się wszystkie komponenty, akcesoria i odczynniki potrzebne do wykonania eksperymentu 
w asyście osoby dorosłej.

wodorotle-
nek wapnia 

1 g
10 szt.

glukoza 4 g
10 szt.

0,1% wodny 
roztwór 

błękitu met-
ylenowego  
1 ml 10 szt.

szpatułka 
drewniana

10 szt.

folia 
ochronna

2 szt.

instrukcja 
bezpieczeństwa 
z krokami, cieka-
wostkami wideo 
oraz instrukcją 

wideo 1 szt.

Znak CE, zgodność z dyrektywą nr 2009/48/WE (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek), normami PN-EN 71-1, PN-EN 71-4

rękawice 
ochronne 

10 szt.

dyplom dla 
uczestnika 

10 szt. 

naklejki 
imienne dla 
uczestników 

10 szt.

zakręcana 
probówka

10 szt.

Opracowanie merytoryczne 
oraz ciekawostki video 
dostępne online.

karta do AR
(rozszerzonej 

rzeczy-
wistości) 

10 szt.

Certyfikacja:
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Fun Boxy to seria zestawów eksperymentów SBC, 
które zapewnią świetną zabawę  
w naukowym stylu oraz 
niezapomniane wrażenia  
podczas dziecięcych warsztatów.

Zestaw zawiera pełne 
wyposażenie do 
przeprowadzenia doświadczenia 
na 10 stanowiskach badawczych. 

Fun Box Młody Inżynier zawiera 
wszystkie potrzebne akcesoria 
i komponenty do wykonania 
eksperymentu: Niewidzialna siła 
– elektromagnes.  
 
Podczas naukowej zabawy 
dzieci samodzielnie zbudują elektromagnes 
oraz dzięki kompasowi, przeprowadzą 
obserwację porównawczą działania wykonanego 
własnoręcznie urządzenia oraz tradycyjnego 
magnesu ferrytowego.
 
Dzieci poznają podstawowe zagadnienia 
magnetyzmu, a z ciekawostek wideo dowiedzą 
się o przykładach zastosowania tej technologii. W 
instrukcji dostępny jest kod prowadzący do filmu 
instruktażowego do przeprowadzenia pełnego 
eksperymentu, prowadzonego przez naukowca. 
Doświadczenie wzbogacone jest przez 
technologię rozszerzonej rzeczywistości 
(AR) - dzięki karcie AR, dzieci zobaczą pole 
magnetyczne kuli ziemskiej.
 
Dla wszystkich uczestników przewidziane są 
naukowe pamiątki: karta AR, elektromagnes, 
kompas, magnes ferrytowy oraz Dyplom 
Naukowych Supermocy.

FUN BOX: MŁODY INŻYNIER
Nazwa produktu:

Zestaw do wykonania eksperymentu dla 10 uczestników

6+ 
WIEK

285zł 
+ VAT

ROZSZERZONA  
 

AR

Dodatkowe informacje:
Eksperymenty opracowane zostały przez 
naukowców związanych z Polską Akademią Nauk!
Wyprodukowano w Polsce.

Rekomendacje:
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Zawartość produktu:
W zestawie Fun Box: Młody Inżynier znajdują się dwa doświadczenia do wykonania w domu w asyście osoby dorosłej. Zestaw zawiera 
wszystkie potrzebne komponenty i akcesoria do wykonania eksperymentu w asyście osoby dorosłej.

magnes 
ferrytowy 

10 szt.

kompas
10 szt.

przewód 
miedziany 

120 cm
10 szt.

śruba 
stalowa
10 szt.

folia 
ochronna

2 szt.

instrukcja 
bezpieczeństwa 
z krokami, cieka-
wostkami wideo 
oraz instrukcją 

wideo 1 szt.

Certyfikacja:
Znak CE, zgodność z dyrektywą nr 2009/48/WE (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek), normami PN-EN 71-1, PN-EN 71-4

bateria AA 
10 szt.

dyplom dla 
uczestnika 

10 szt. 

naklejki 
imienne dla 
uczestników 

10 szt.

nakrętka 
10 szt.

Opracowanie merytoryczne 
oraz ciekawostki video 
dostępne online.

karta do AR
(rozszerzonej 

rzeczy-
wistości) 

10 szt.

Zeskanuj kod i zobacz 
film promujący 

eksperyment.
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Konieczny atrybut naukowca. 
Zapewniają bezpieczeństwo 
podczas wykonywania 
doświadczeń. Model 
jest lekki, przezroczysty 
i uniwersalny. Zapewnia 
osłonę i prawidłowe pole 
widzenia, chroni przed 
zachlapaniem, zaprószeniem 
i fruwającymi ciałami obcymi. 
Okulary w uniwersalnym 
rozmiarze dla dzieci i 
dorosłych.

ZESTAW OKULARÓW – 10 PAR
Akcesoria:

350zł 
+ VAT

Miarą dobrej zabawy jest 
skala bałaganu. My to 
wiemy. Dlatego jeśli robić 
eksperymenty to tylko w 
fartuchu laboratoryjnym. 
Jest zabawoprzyjazny  
i dziecioodporny. Ozdobiony 
klubowymi przypinkami 
SmartBee będzie 
szlachetnym akcesorium 
każdego szanującego się 
adepta nauki. Posiada 
kieszenie i regulację 
obwodu.

FARTUCH LABORATORYJNY DLA DZIECI – 1 SZT.

65zł 
+ VAT



MĄDRA ZABAWA - WYJĄTKOWA  
PROPOZYCJA DLA WASZYCH GOŚCI!

Joanna Ossowska Rodziewicz
joanna@smartbee.club
+48 509 618 257

Oferta




