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KRESZ Autósuli
Első látásra akár egy vidámparkból kiragadott kis részlet is lehetne. Láthatunk egy pályát, ahol színes kisautók szabályos köröket
írnak le egy képzeletbeli kisváros utcáin. Az autókat gyerekek vezetik, akik megállnak a stoptáblánál, elengedik a gyalogost, és
csak akkor nyomják a pedált, ha zöldre vált a lámpa. Ha közelebb
megyünk kis székeken figyelő hallgatóságot találunk, akik épp egy
játékos elméleti oktatáson vesznek részt. Ha még közelebbről tájékozódunk, megtudhatjuk, mi történik valójában: A gyerekek egy
közlekedésbiztonsági élményprogram résztvevői.

Az Eltérő Sebesség Egyesület közhasznúságát bizonyítja, hogy oktatási intézmények is üdvözlik és integrálják a társaság által kifejlesztett módszereket, adaptálják projektjeiket. Az egyesület fontosnak és nélkülözhetetlennek tartja a gyermekek közlekedésre
nevelését. Küldetésünk, hogy a gyerekek fokozatos életkor specifikus fejlesztésével képesek legyenek az önálló és biztonságos
tájék zódásra, közlekedésre.

A projekt játékos formában, elektromos kisautók vezetésének lehetőségével, látványos megjelenéssel hívogatja a 3-14 éves korosztályt. A gyerekek szakmailag
képzett moderátorok segítségével biztonságosan, zárt
pályán belül autóznak, miközben teljesítik a közlekedéssel kapcsolatos feladatokat és észrevétlenül fontos
szabályokat sajátítanak el.

Óriás Játszótér
Óriás Jenga
Egyszerű szabály, mégis nagyszerű játék. Ajátékot 51 hasáb alkotja, ezeket kell
nyugodtan, átgondoltan el-elvenni a toronyból. Az óriás verziója,
hasonlóana kisebb kiszereléshez, ugyanezen az elven működik, csak
nagyobb kiszerelésben, így még nagyobb szórakozás lehet kicsi
és nagyok számára.

Malom
Vannak játékok, melyek soha nem veszítenek fényükből,
ilyen a malom is, amely – ha hiszed, ha nem – több mint
kétezer éve szórakoztat kicsiket és nagyokat egyaránt. Biztosan ismered a játékot a cél az ellenfeled korongjainak
a levétele, ha már csak kettő van neki a pályán, akkor te
nyertél. Ismerős a „csiki-csuki” kifejezés? Nincs is nagyobb
öröm annál, amikor összehozunk egyet, mert innen szinte
biztosra vehető a győzelem.

Kígyók és Létrák
Játékszabály: A játékot az kezdi, aki először 6-ost dob. Újabb
játékos csak 6-ost dobva léphet be a játékba. A bábukkal a
dobásoknak megfelelően lépegetünk. Ha olyan mezőre
jutunk, amelyről létra vezet felfelé, felmehetünk a létrán, de ha
egy kígyófejhez érkezünk, le kell csúsznunk a farkáig. Ha
valamelyik másik játékos által már elfoglalt mezőre érkezünk, kiütjük
őt, azaz vissza kell állnia a kezdő mezőre.A játék célja, hogy minél
kevesebb számú dobással elérjük az utolsó mezőt. (Ha nem pontosan
arra érkezünk, lépés közben vissza kell fordulnunk, és visszafelé lépnünk.)
Az győz, aki először és pontosan az utolsó mezőre érkezik.

Twister
Ki ne próbálta volna ki az egyik legismertebb társasjátékos a twistert.
Kiteríteni a szőnyeget, szuggerálni a pörgettyűt, hogy jó színt sikerüljön
kipörgetni, és minél ügyesebben megoldani az aktuális feladatot. A twister az egyik legjobb és legmókásabb játék, amivel feldobhatsz egy partyt
vagy egy családi összejövetelt, a nyakatekert mozdulatok kivitelezése
közben pedig garantált lesz a kacagás, annak is, aki játssza és
azoknak is, akik csaknézik. A játék óriás verziója még több
lehetőséggel, még nehezebb és mókásabb mozdulatsorokkal várja a játékosokat, ami garantált szórakozás az egész
család számára.

Kínai sakk
játék célja: A játékosoknak a kiindulási pontjukhoz
képest a csillag szemközti sarkába kell eljuttatniuk
bábuikat. Az a győztes, aki ezt a célt hamarabb eléri.
A táblán való haladás szabályai: A bábuk három féle
módon mozgathatók. Az első módozat, amikor
egyszerűen a bábu előtt lévő üres mezőre egyet
lépünk, bármely irányba. A második, amikor egy
bármilyen bábut átugorva kétmezőnyit haladunk.
A harmadik variáció a többszörös átugrás, ami
gyakorlatilag az előbb említett második módozat
többszöri megismétlése szerencsés esetben
(a többszörösen átugorható bábuk
lehetnek különböző színűek is).

Sporttevékenységek
Bicikli turmix!
Te hány km-t tennél meg egy egészségesturmixért? Most kipróbálhatod. Bicikliket
csatlakoztatunk egy speciális dokkolóhoz, ami elektromos árammá alakítja a
kerék forgási energiáját. Ez az áram pedig a szemünk előtt hajtja
meg a turmixgépet, melybe egyedi ízlés alapján állíthatunk össze
egy-egy kívánt gyümölcsös koktélt. Egyedi ízlés szerint, hisz
megválogathatjuk, mely gyümölcsökből készüljön a nedű,
ami lehet egy gyümölcsös-jeges smoothie, vagy egy
izgalmas íz kombinációkból álló zöldturmix is.
Saját kitartásunkkal és erőbefektetésünkkel
eredményeként készül el a turmix.
Nyeregbe fel a hűsítő turmixért!
A turmixbár 1, illetve 2 turmixgéppel is
üzemeltethető. 1 turmix működtetéséhez
2 ember szükséges.

Terepsegway
A segway egy olyan eszköz, amely az emberi
test mozgásairahangolva szabályozható,
egyszerre extrém és egyedi, rendkívül
biztonságos, teljes mértékben környezetbarát.

Gokart ügyességi pálya
Felnőtteknek és gyereknek is tökéletes szórakozást nyújtanak a lábbal hajtható gokartok, melyekkel különböző ügyességi és koordinációs feladatokat kell a versenyzőknek végrehajtani.

Kerékpáros verseny
és oktatás
Hogyan közlekedjünk kerékpárral - játékos
versennyel egybekötött oktatás . A gyerekek egy
közlekedésbiztonsági élményprogram részesei
lehetnek, ahol játékos elméleti oktatáson
vehetnek részt.
A programon látványos pályával várjuk a
kicsiket és nagyokat. A gyerekek szakmailag
képzett moderátorok segítségével biztonságosan,
zárt pályán belül biciklizhetnek a program alatt.

Kerékpáros versenyszervezés
A gyerekek a gyorsaságuk mellett az ügyességüket
is kipróbálhatják az erre létrehozott akadálypályán.

Extrémsport
bemutatók
A legmegbízhatóbb és legkiválóbb
magyar sportolók és sportcsapatok
produkciói

Flip Track Show
Egy monumentális attrakció, egy 12 méteres
csúcstechnológiás légszőnyegen, melyet a
bemutatók között ki is lehet próbálni.
Nemzetközi szintre fejlesztett koreográfia tele duplaszaltókkal, csavarokkal,
hihetetlen egyedi mutatványokkal!

Freestyle focis
bemoutató
Szemfényvesztő trükkök és cselek Magyarország
legjobb freestyle focistáitól! Hazánk egyik
legnépszerűbb sportága a futball, így rendezvényén
garantált sikert érhet el, bármelyik korosztályt
is célozza meg.

Parkour Show
Magyarország legelismertebb parkouros atlétái elképesztő produkciót
adnak elő, melyben rengeteg szaltó, tűzugrás és számtalan látványos
mutatvány van a közönség bevonásával együtt.

BMX Flatland Show
A BMX biciklizés egy igen ritka válfaja a Flatland, ahol
az atléta a biciklijének leglehetetlenebb részein
pörög-forog, egyensúlyoz és egyéb
lélegzetelállító freestlye elemeket mutat
be. Ernegikus, fiatalos, trendi program,
mely a legtöbb fiatalt és időst
egyaránt lenyűgöz.

Akrobatikus
Kosárlabda Show
Gigantikus zsákolások és szaltók
trambulinról! Egy sportág, ami
letarolta egész Amerikát, és ami már
alapkelléke egy NBA-s meccs szünetének!

Slacklne kitelepülés
A slackline minden rendezvény látványos és közkedvelt programjának
szokott számítani, mivel a látogatók többsége még sosem találkozott
ezzel a sporttal. A rövid bemutatók során a látványos akrobatikus elemek
mellett már eleve az is nagyon érdekes szokott lenni a közönség számára,
hogy hogy lehet ezeket a trükköket egy éppencsak pár cm széles hevederen végrehajtani..

Különleges
produkciók,
programok
Tűzzsonglőr show
Tüzelje fel rendezvényét egy káprázatos,
szemfényvesztő produkcióval. A műsort a
művészi, lágy és bódító mozdulatok mellett,
a szemnek felfoghatatlan gyorsaságú,
hipnotikus forgatások, és számtalan
eszközvariáció teszi oly egyedivé
és látványossá.

Lézer show
Látványos és folyamatosan fejlődő show-technikai eszközével minden
alkalomra, akár különleges/egyedi műsorokat is készítünk. Műsorainkat
különleges zenei montázsokra készítjük számítógépes vezérléssel, mely
lehetővé teszi a műsor előzetes szimulált videón történő megtekintését
is. Technikai eszközei a legkomolyabb vezérlő rendszerekből áll..

Lézerharc
A lézerharc (lasergame vagy lasertag) a paintballhoz
hasonló életszerű, infravörös fegyverekkel játszott
harci szimuláció, mely nem jár semmiféle
kellemetlen fizikai hatással vagy
sérülésveszéllyel. A játék aktív kikapcsolódást
biztosít kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
Iskolák és osztályok közötti izgalmas csaták
színterei is lehetnek speciálisan kialakított
küzdőtereink. Mobil kitelepülésű pálya
külön költség mellett igényelhető, azonban
egy jól elkülönített, fákkal, bokrokkal t
arkított területen is lebonyolítható a játék.

Buborék show
Csillogó szempárok, csodálkozó tekintetek, szájtátva ámuló kisgyermekek. A buborék show keretein belül kicsik és nagyok csodálhatják ezt a
különleges programlehetőséget. Ez nem egy keretek közé szabott műsor,
hanem egy önfeledt, vidám szórakozási lehetőség, melyben a gyerekek
önfeledten játszhatnak. A kicsik ki is próbálhatják az óriásbuborék készítés fortélyait, amelyben természetesen segítenek az animátoraink is.

Interaktív bohóc show
Sok-sok nevetéssel és mókázással érkeznek
bohócaink, akik kicsiknek és nagyobbaknak is
szórakozást nyújtanak produkciójukkal. A színész
és gólyalábas bohócok előadásából kiderül,
hogy nem minden bohóc ügyetlen, nem csak
zsonglőrködéshez értenek, de hangszereken
is tudnak játszani. A közönség kipróbálhatja a
görgőn egyensúlyozást, a zsonglőrködés
alapjait is, miközben a bohócokkal együtt
éneklik a legnépszerűbb gyerek slágereket.

Buborék foci
A buborékfoci játékszabálya megegyezik a hagyományos fociéval
kivéve, hogy szabálytalankodni és fellökni a másikat engedélyezet. A játékosok egy felfújható „buborékban” játszanak, és csak a lábuk van
szabadon a térdtől lefelé. Ezzel a buborékkal a felső testünkön kell fociznunk teremben, műfüves pályán, vagy akár a szabadban, hiszen az esésektől megvéd a buborék.

Buborék sumó
Ha azt gondoltad, hogy a Szumó csak a „nagy” emberek
sportja, úgy érezted, nem neked való vagy nem tud
semmi újat mutatni, akkor bizony tévedtél. A
szabályok ugyanazok, mint a hagyományos
szumónál, annyi a különbség, hogy egy nagy
buborékgömb, Bumper Ball védi az embert az
ütközésektől játék közben, valamint a
kezeinket csupán a gömb irányítására és
erőkifejtésre használhatjuk. A lényeg, hogy a
kijelölt pályáról kiszorítsuk az ellenfelet
a játék során. Ez a buborékszumó..

Animációs
Programok
Sor- és akadályversenyek
Remek családi program mindenki számára!
„Légy bátor és gyors!”

Vízi programok
Óriás felfújható játékokkal igazi móka a pancsolás. A vízi versenyek és
ügyességi feladatok kicsiknek és nagyoknak
is egyaránt emlékezetes program.

Óriás buborék és
csapatjátékok

Animációs
Programok
Kézműves program
A lurkók kibontakoztathatják a bennük rejlő kreativitást a
kézművesség csodájával. Kődekorálás (festés, ragasztás,
szalvéta technika) só gyurmázás, terménykép készítés (lencse, sárgaborsó, bab, kukorica, búza) színezők és gyöngyfűzés stb. segítségével csalogathatják elő az igazi tehetséget.

Arcfestés, csillámtetoválás
Jó móka a gyerekek és a felnőttek körében is… „Légy TE a gyönyörű pillangó s a szépséges királylány vagy a bátor pókember s a
rettenetes kalóz!”.

Táncok, Tornák
és Mini Disco
„Móka és kacagás” „Pörgés – forgás”

Várjuk megrendelését
az alábbi elérhetoségeken!

Cím : 1106 Budapest, Jászberényi út 45.
Telefonszám : 06 1 290 – 0630
Mobil: +36 70 358 3649
E-mail : showanimacio@showanimacio.hu
triton-show@triton-show.hu
Web: http://showanimacio.hu/
http://www.triton-show.hu/
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