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Mobilne Planetarium: 
Mobilne Planetarium to najnowocześniejsze narzędzie edukacyjne pozwalające przekazywać 
wiedzę w sposób niestandardowy. Podczas seansu w naszym mobilnym planetarium zabieramy 
widzów w niezapomnianą podróż po kosmosie. Multimedialny pokaz dostarcza niezwykłych 
przeżyć, rozbudza zainteresowania, zaspokaja ciekawość oraz poszerza wiedzę na temat 
astronomii. Planetarium jest innowacyjnym narzędziem edukacji, ułatwiającym zrozumienie 
otaczającego nas kosmosu.  
Wszystko to obywa się tanim kosztem bez konieczności wychodzenia ze szkoły lub przedszkola. 
 
Mobilne planetarium to także niecodzienna i atrakcyjna forma rozrywki, która będzie 
ciekawym urozmaiceniem pikniku, festynu, imprezy firmowej lub urodzin dziecka. 
 
Informacje organizacyjne: 

 To my przyjeżdżamy do Państwa. 

 Prosimy o udostępnienie pomieszczenia z dostępem do prądu, o minimalnych 
wymiarach 6 x 6 metrów i wysokości 3 metry, np. sali gimnastycznej, przedszkolnej 
szatni. 

 Czas trwania jednego seansu dostosujemy do Państwa potrzeb. 

 Pojedynczy seans przeprowadzamy dla grupy ok. 25 dzieci lub 15 osób dorosłych.  
 
Oferta: 
Nasza oferta skierowana jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych. Istnieje również możliwość przeprowadzenia warsztatów dla studentów. 
W ciągu jednego dnia jesteśmy w stanie przeprowadzić seanse dla kilku grup na różnym 
poziomie tematycznym. W każdej chwili trwania pokazu nie ma przeszkód by zatrzymać 
prezentację, w celu wyjaśnienia trudniejszych pojęć lub zjawisk. 
Staramy się, aby pokaz był prowadzony w sposób dynamiczny i interaktywny. Wszystkie 
realizowane przez nas prezentacje wzbogacone są bezpośrednią narracją osoby prowadzącej. 
Wciągamy widzów w dialogi i pytania, a całość pokazu urozmaicamy konkursami, aby jeszcze 
mocniej zainteresować widza  prezentowaną tematyką. 
 
Seanse pod względem merytorycznym i formy ich prezentacji, są dostosowane do wieku 
widzów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w przygotowywaniu i prowadzeniu spotkań z 
astronomią w przedszkolach i szkołach, udało się nam stworzyć zajęcia ciekawe i atrakcyjne dla 
dzieci, a przy tym wysoko oceniane przez nauczycieli za ich dużą wartość merytoryczną 
Naszym niepodważalnym atutem jest to, że jesteśmy firmą lokalną z Siedlec. 
 
Jesteśmy pierwszym zespołem wykorzystującym technologie mobilnego planetarium do 
popularyzacji wiedzy we wschodniej części Polski. Cechuje nas elastyczność i indywidualne 
podejście do każdego pokazu. 
 

https://www.facebook.com/Mobilne-Planetarium-Sky-374864632707724   
 

www.sky.siedlce.pl        
 

Zapraszamy do współpracy  
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