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BO  JESTEŚMY  AN IMATORAMI  Z  KRWI  I  KOŚC I ,

ŻYJEMY  TYLKO  Z  ORGAN IZACJ I  EVENTÓW  DLA

DZ IEC I ,  DLATEGO  N IC  N IE  ROB IMY  PO  ŁEBKACH ,A

ZAWSZE  CHCEMY  ABY  BYŁO  MAKSYMALN IE

PROFESJONALN IE

FAKT ,  SYTUACJA  ZMUS IŁA  NAS  DO  SZYBK IEGO

ROZWOJU  I  TY  SAMYM  WIDZ ISZ  P IERWSZE  EFEKTY

TEJ  PRACY ,  DLATEGO  WYBACZ  NAM  EWENTUALNE

ESTETYCZNE  N IEDORÓBK I ,  JEDNAK  WIERZYMY ,  ZE

N IE  O  TO  W  TYM  CHODZ I ,  A  O  ŚWIETNĄ  ZABAWĘ  GDY

N IE  MOŻEMY  ZAPROS IĆ  AN IMATORA  DO  S IEB IE

N IE  NAGRYWAMY  TELEFONAMI  W  C IEMNYM  POKOJU ,

A  DO  DYSPOZYCJ I  MAMY  STUD IO ,  KAMERY

DŻWIĘK  N IE  ROZCHODZ I  S IĘ  W  PRZESTRZEN I ,  A  JEST

BEZPOŚREDN IO  NA  NAGRAN IU

W I T A J ,
SKORO  TO  CZYTASZ  TO  OZNACZA ,  ŻE  NA  DYSKU  MASZ

WIDEO  JAK IEGO  N IGDZ IE  N IE  DOSTAN IESZ .  N IE

DLATEGO ,  ŻE ,  WIADOMO ,  I Ż  TRUDNO  STWORZYĆ  DWA

IDENTYCZNE  PROGRAMY ,  ALE  DLATEGO ,  ŻE  TO  JEDYNY

TAK I  PRODUKT  NA  RYNKU .  DLACZEGO  C I  O  TYM

P ISZEMY?

1 .

2 .

3 .

I  PROFESJONALNE  OŚWIETLEN IE

1 .

MOŻNA  BY  TAK  WYMIEN IAĆ ,  JEDNAK ,  ŻEBY  N IE

PRZEDŁUŻAĆ ,  CHCEMY  C I  PODZ IĘKOWAĆ  ZA  ZAUFAN IE

ŻYCZYMY  UDANEJ  ZABAWY  I  MIEJMY  NADZ IEJĘ  DO

ZOBACZEN IA  NA  ŻYWO  : )



00 : 00 : 00  SPOTKAN IE  Z  KAPELUSZN IK I EM

00 : 01 : 11  ROZGRZEWKA

warto wcześniej zabezpieczyć odpowiednio dużo miejsca, tak aby dzieci
podczas rozgrzewki mogły rozłożyć ręce i obrócić się bez kolizji z innym
dzieckiem

00 : 05 : 10  SPOTKAN IE  Z  P INGWINEM

00 : 05 : 53  ZAMRAŻAN IE  -  FREEZ  DANCE

zabawa do muzyki, gdy prowadzący mówi "mróz" nikt się nie rusza
w trakcie zabawy dzieci wykonują polecenia prowadzącego

00 : 08 : 05  SPRAWDZAMY  CZY  S IĘ  N IE  RUSZAMY

zabawa polega na skradaniu się do ekranu oraz ruszaniu się i tańczeniu
jak prowadzący nie patrzy
w dalszym etapie dzieci podchodzą do ekranu i mają za zadanie się
schować czyli kucnąć
ostatni etap to znowu podejście do ekranu a jak się prowadzący obróci
dzieci mają prowadzącego przestraszyć

00 : 09 : 40  PODJADAMY  RYBK I

animacja ruchowa polegająca na naśladowaniu prowadzącego
w celu urozmaicenia polecamy aby dzieci zorganizowały sobie coś co
może posłużyć za "talerzyk" książeczka, coś płaskiego, podusia itd.

00 : 12 : 11  CHUCHUA

zabawa polegająca na wykonywaniu poleceń z piosenki
dzieci w każdej rundzie powtarzają poprzednie ruchy i dokładają nowy,
aż dochodzą do prześmiesznej pozycji

00 : 16 : 00  PLUUUUSZ  PARTY

00 : 16 : 25  RAMSAMSAM

w ramach odpoczynku ta zabawa odbywa się na siedząco
jest to bardzo znana zabawa w pokazywanie 3 zestawień ruchów

00 : 19 : 55  TAN IEC  PRZYLEP IAN IEC

dzieci szukają sobie pary lub biorą misia gdy takowej nie mają
na zatrzymanie muzyki przyklejamy wskazane części ciała do siebie



00 : 26 : 19  WILD  WEST  COWBOY

00 : 27 : 03  OWCZARECZEK  NASZ

nauka prostego tańca, który zagości u dzieci na dłużej, gdyż tańczy się
go na wielu okazjach w dorosłym życiu też
dzieci zostają w parach po ostatniej zabawie lub mogą Panie nacisnąć
pauzę i poprosić o zmianę par
choreografia jest dokładnie tłumaczona zanim jeszcze zabawa odbędzie
się do muzyki
w trakcie tańca prowadzący prosi o zmiany par i pozycji np klękamy,
kładziemy się na brzuchu

00 : 30 : 54  NA  KLAŚN IĘC IE  WRACAMY  DO  P IERWSZYCH  PAR

00 : 31 : 05  TAN IEC  KOWBOJSK I

dzieci w parach mają ustalić kto jest nr 1 a kto nr 2, nie ma to większego
znaczenia jednak dla porządku jest to poniekąd ważne
jednym z ruchów jest taniec "haczyki" warto dzieciom wcześniej pokazać
jak to wygląda
na wskazanie prowadzącego dzieci naprzemiennie zamieniają się rolami  
w konika i jeźdźca, warto też tą pozycje pokazać w trakcie tłumaczenia,
gdyż nasz prowadzący na ekranie jest sam, a zabawa jest w dubletach

00 : 36 : 09  MAŁP ISZON  W  AKCJ I

00 : 36 : 40  I DZ I EMY  DO  ZOO

z racji tematy bloku tworzymy "węże" zamiast pociągów 
Panie proszone są o bycie początkiem węża i poprowadzenie całej
swojej grupy
warto tutaj włączyć pauzę, aby na spokojnie się ustawić
na wskazania zatrzymujemy się w "wężach" i naśladujemy zwierzaki
na finisz najlepiej jakby węże zamieniły się w grupowe kółeczka



00 : 40 : 01  ZWIERZOB ITWA

prowadzący będzie wywoływał drużynę dziewczynek lub chłopców i
mówił jakie zwierze należy naśladować
dla ułatwienia na ekranie pojawi się plansza z postacią zwierzaka oraz
tym co ten zwierz robi np skacze, macha trąbą itd.
 skaczemy jak kangury - dziewczynki
 skaczemy jak żaby - chłopcy
 robimy jak kurczaki - dziewczynki
 machamy ręką jak słoń trąbą i tupiemy - chłopaki
 wijemy się jak węże i syczymy - dziewczyny
 pokazujemy jak goryl - chłopcy
finał: dziewczynki i chłopcy wariują jak małpy

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

00 : 43 : 55  COOLTOWE  KACZUSZK I

00 : 45 : 50  ZAGADK I  -  CZAS  NA  MIN I  ODPOCZYNEK

najlepiej aby dzieci chwilkę sobie usiadły i odpoczęły
na ekranie pojawiają się proste zagadki
zadaniem dzieci jest powiedzenie co nie pasuje lub czego brakuje na
obrazku
 Papuga - brak ogona
 Gepard - brak centków
 Panda - brak uszu
 Krokodyl - brak zębów

1.
2.
3.
4.

00 : 49 : 32  MORSKA  PRZYGODA

00 : 50 : 26  TAN IEC  Z  REK INAMI

dobrze wszystkim znany taniec Baby Shark, jednak w naszym wykonaniu
wzbogacony jest o cooltowy remix podczas którego pojawi się kilka
wyzwań



00 : 53 : 15  NA  DN IE  ZOSTAJE

zabawa do muzyki, gdzie dzieci tańczą i ewentualnie wykonują polecenia
prowadzącego
na zatrzymanie muzyki Pirat mówi jakie części ciała mają dotykać
naszego podmorskiego dna

00 : 57 : 36  MIN IONK I  ROZRAB IAJA
00 : 58 : 50  TAN IEC  TUTURU  TUTURU
01 : 04 : 12  TAN IEC  GANGMAN  STYLE
01 : 06 : 37  ZABAWA  W  KOLORY

dzieci tańczą swobodnie do muzyki, a konkretniej do ulubionej piosenki
Minionków, znanej pod nazwą "Papaya", "Banana" czy "Minion Dance"
w trakcie zabawy muzyka będzie się zatrzymywać, a na planszy pojawi
się kolor który dzieci szybko muszą dookoła siebie znaleźć i dotknąć, a
konkretniej przykleić się do wskazanego koloru
UWAGA! na końcu kolor niespodziewanka

01 : 11 : 55  GOŚĆ  SPECJALNY  -  MARSHALL

na koniec pojawia się gość specjalny, a konkretnie Marshall z Psiego
Patrolu

01 : 12 : 56  PS IE  ZACHOWAN IA

Marshall sprawdza czy dzieci potrafią pokazać psie zachowanie
merdanie ogonkiem, szczekanie, proszenie itd
warto zatrzymywać film i nakręcać dzieci do dłuższego i dokładniejszego
pokazywania

01 : 13 : 51  ULUB IONA  P IOSENKA  PS IEGO  PATROLU

zabawa taneczna w naśladowanie ruchów Marshalla
wystarczy, że dzieci będą robić to co marshall, ale warto zachęcać je do
samodzielnego wykonywania ruchów tanecznych

01 : 16 : 16  WRACAMY  DO  KAPELUSZN IKA

pytamy dzieci czy było fajnie czy fajnie? gdy odpowiedzą TAK mówimy, ze
pytanie było czy fajnie czy fajnie
na koniec powtarzamy "nie słyszę" a dzieci robią hałas 



IDEALNE DEKORACJE NA ZABAWIE DLA DZIECI...

tak, wiemy balony są super, jednak powinny być zawieszone na
ścianach, drabinkach, suficie i to tak aby były poza zasięgiem
dzieci i rodziców
prosimy o nie zostawianie balonów i serpentyn na podłodze, tak
wiemy pięknie wyglądają, ale uniemożliwiają nam pracę.
serpentyny, krepina, bibuła i piękne dekoracje na zasadzie
paseczków na sznurkach w zasięgu ręki dzieci powoduje, że przez
połowę imprezy dzieciaki myślą o "pociągnięciu" a przez kolejne
pół ukradkiem je zrywają, gdy Ty nauczycielu masz już dość
hałasu
dmuchane dekoracje i te bardziej wartościowe lub takie co
chcielibyście, aby posłużyły na kolejny rok, umieszczamy przy
nagłośnieniu, gdzie Animator może mieć częściowy nad nimi
nadzór.
ozdobne banery, plakaty powinny być zawieszone tak, aby nie
odpadały w trakcie imprezy


