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RODZAJE AKTYWNOŚCI
animacje ruchowe z rekwizytami 
animacje taneczne + choreo
warsztaty kreatywne
pokazy/show wybranych artystów
warsztaty z instruktorami

ZAŁOŻENIA EVENTU
zabawa z nasza szaloną ekipą
zabawy dopasowane do wieku, ale na tyle uniwersalne, aby każdy
znalazł coś dla siebie 
Uwaga! Najświeższa informacja! Fabryka zabawek stanęła na dobre.
Byliśmy pełni nadziei, że dziecięca radość na Świecie podtrzyma
prace generatorów. Jednak w dzisiejszych czasach dzieci dużo się
uczą, a jeszcze więcej grają. Uśmiechów i naturalnej radości jest
coraz mniej. Generatory nie mają skąd czerpać energii, a każdy dzień
zwłoki to mnóstwo dzieci bez prezentów. Elfy postanowiły
zorganizować sztab kryzysowy w postaci dzieci, i bawić je na całego,
by uzbierać duuuuużo radości i uśmiechów. Być może uda się to
dzięki licznym blokom zabaw. Po każdym z nich dzieciaki wywalczą
kolorowe kulki, które zapełnia nasz wielgachny wskaźnik
naładowania generatorów. Gdy się nam uda, Mikołaj w pięknej aurze
padającego śniegu pojawi się z prezentami.
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AKTYWNOŚCI
RUCHOWE

Mikołajki kojarzą się z zabawą, animatorem, który z kolorowymi rekwizytami
skacze, wydziwia i zabawia wszystkich uczestników. Czasy mamy nietypowe
jednak warto z tego nie rezygnować, dlatego teraz chcemy pokazać jakie
aktywności ruchowe, świetnie sprawdzą się w aktualnej sytuacji. 

Poskaczemy, Poszalejemy
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Grupa Wiekowa 1-3
Ekipa Mikolaja nadciąga. Co powiesz na to, że z Twoją
pociechą poszaleje Elf, Elza czy Renifer. To właśnie oni
zatańczą, poskaczą i zainteresują najmłodszych.
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Grupa Wiekowa 4-6
Anna z Krainy Lodu zadba o to, aby się porządnie
rozgrzać. Będzie muzyka, będzie  zabawa, a nawet
kolorowe plansze, które pomogą nam wykonywać
licznie przygotowane przez nią zadania
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Grupa Wiekowa 7-10
Szalone Animacje z jeszcze bardziej Szalonym Elfem.
Będą zabawy improwizacyjne, ale i ciekawe tańce.
Pozbieramy rekwizyty jak czapka, poduszka czy łyżka i
będziemy się bawić na całego.

03

Zimowa
Zabawa

Grupa Wiekowa 11+
Szalony naukowiec, który kocha świetna, pokaże Ci
czym jest dobra zabawa, ale to przede wszystkim to
warsztat taneczny z krokami o dziwnych nazwach jak
kapusta, criss cros czy elfian.

04

Podczas zabaw wyświetlane mogą byc łamigłowki, zagadki dopasowane do wieku w formie ruchomych plansz.

Prowadzimy extra Zabawy i animacje taneczne do muzyki, z rekwizytami
i z tematyczną fabułą. Jeśli na Twojej imprezie przeważa jedna z
kategorii wiekowych to czas na  zmiany i nietypowego prowadzącego. 
Każda zabawa opruszona jest świąteczną i zimową historią.
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Zagadki
wyświetlane podczas zabawy



MIKOŁAJKI 2021

POKLEIMY I STWORZYMY

WARSZTATY
KREATYWNE

Ach co to były za czasy, gdy mogliśmy przechodzić ze
stanowiska na stanowisko i wspólnie tworzyć. Zakładamy,
że te rok nam na to pozwoli i tak właśnie wyglądać będzie
nasza wspólna mikołajkowo - zimowa zabawa.

02



K
RE

A
TY

W
N

IE
 I

 A
K

TY
W

N
IE

Św
ią

te
cz

ne
 W

ar
sz

ta
ty LIVE

Grupa Wiekowa 1-3 - Elf ma Katar
Spotkasz się z Elfinką który wiecznie ma problem z
katarem i postanowiła zostać Trenerem Sensoplastki.
Podczas spotkania z nią Rodzice razem z dziećmi
pociapią się i polepią z magicznej masy, którą
stworzymy tylko z tego co ma każdy w domu.
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Grupa Wiekowa 4-6 - Hello Jello
Morskie stwory i potwory powstaną razem z naszymi
Piratami. Konkretny wzór lub Twój własny, trochę
wyciskanych glutków i kąpiel naszego dzieła w wodzie z
magicznym proszkiem, tak powstaje świetny wodny
squizzy

02

Grupa Wiekowa 7-10 - Kubki Malowane
Świątecznym wzorem naznaczane. A gdyby tak
stworzyć kubek dla mamy, taty, a może naszej
sympatii?  Taki który nada nam umili chwile? W
śnieżynki, Mikołaje, metodą ebru, we wzorki. Jak chcesz
i jak tylko wymalujesz.

03

Grupa Wiekowa 11+ -  Zimowe Mydełka
A gdyby tak stworzyć mydełka, które pięknie pachną i
extra się pienią, a na dodatek pysznie wyglądają?
Żaden problem na tym warsztacie powstaną mydlane
świąteczne babeczki, choineczki - możliwości jest wiele
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Warsztaty
przykładowe i cooltowe



K
RE

A
TY

W
N

IE
 I

 A
K

TY
W

N
IE

Św
ią

te
cz

ne
 W

ar
sz

ta
ty

Grupa Wiekowa 1-3 lata
Elf Ma katar
Elza maluje - malowanie piaskiem
Rudolf i jego pucholina
Magnesiki

01

Grupa Wiekowa 4-6 lat
Hello Jello
Elza maluje piaskiem
Świecowe Love -robimy świece sojowe
Śnieżynki Kąpielowe Love - warsztat kul do
kąpieli/mydeł
Pysslowe Odlotowe
Osikowe cuda

02

Grupa Wiekowa 7-10 lat
Kubki Malowane
Świecowe Love -robimy świece sojowe
Zapachowe Cuda
Zima w Słoiku
Osikowe Cuda

03

Grupa Wiekowa 11+ -  Pudłaki
Słodkie mydełka
Świece sojowe i do masażu
Słomianki - ozdabianie kapeluszy
Etno Design
Skrzynia na zimowe skarby

04

Świąteczny Gniotek
Drewniane ozdabiane - decupage
Plastikowe Love - eco bransoletki
Wiklinowo Mi
Zimowe Smocze Opowieści

Sól do kąpieli
String Art - malowanie nitką 
Niewyczerpane zakładki

Squizzy
Śnieżne Cudawianki 
Zimowe Przekąski
Fabryka Świątecznych Misiów
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Twoja propozycja!

LIVE

Tablica Manipulacyjna
Grudniowy czas kojarzy nam się z obdarowywaniem
prezentami. Odwiecznie pojawia się pytanie "a co dla
maluchów?", ciężko o warsztat, z którego maluchy
skorzystają, dlatego mamy alternatywę, gdzie w
kreatywnym wirze Rodzice stworzą tablice
manipulacyjne dla swoich pociech..
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Zimowe Nietypowe
Łapacze Snów, a może jako ozdoba na choinkę? Bardzo
proste, szybkie i efektowne. Kawałek świątecznego
drewienka, trochę flamastrów i wstążki w zimowych
kolorach = GOTOWE!

01

FullChristmas Cap
A gdyby ta zwykle bawełniane czapki, zmienić w małe
dzieła sztuki? A gdyby tak stworzyć na nich pejzaż gór
w zimie, z wizerunkiem Mikołaja, świątecznej aury lub
co tylko chcesz.
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Powiedz nam co chcesz mieć na warsztatach, a my to
opracujemy i przygotujemy :)

?
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SPOTKANIE
Z MIKOŁAJEM

"Hyvää huomenta kultaseni" Tak pewnie przywitałby
się Święty Mikołaj gdyby nie znał języka polskiego. Na
szczęście zna. Zna też drogę do każdego domu i może
przyjechać również do Ciebie.

NA TO CZEKAJĄ WSZYSCY!
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Spotkanie
z Mikołajem

Ale "Stop. Moment. Sprowadzenie Mikołaja do Polski, z jego całą świtą
będzie nas słono kosztować. "Wiesz, co jest gorsze od wysokich kosztów
sprowadzenia Mikołaja? Jego brak lub co gorsza, próba przyoszczędzenia
pieniędzy i przebranie wujka w strój Świętego. 

Wujek przebierający się w przedsionku, mama kładąca prezenty pod
poduszkami, myśląca, że śpimy, Mikołaj mówiący głosem
dziadka......Mikołaj nakryty..... Czar pryśnie, będzie wielki płacz za
3,2,1.....A jak tego uniknąć? Jak mieć prawdziwego Mikołaja? Jak nie
sprawić rozczarowania dzieciom?  - napisz do nas 
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SPOTKANIE
Z MASKOTKĄ

Gdy już wszyscy poskaczą, zrobią warsztaty, czas na pokazy
szalonych artystów. Magiczny pokaz Baniek Mydlanych, No ok,
mikołaj zajęty, elfy pracują w pocie czoła, to jeszcze mamy
jedną opcję wręczenia prezentu. 

W ŚWIATECZNEJ OPRAWIE
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Minionek Dave lub Steave
Olaf, Scooby Doo, kubuś puchatek
Królik Bugs
Minnie lub Mickey
Masrshall, Rocky, Chase, Rubble, Sky, Everest
Pidżamers Connor

A gdyby tak zostawić prezent pod wejściem tuż przed umówioną wizytą, po czym jedna z
naszych postaci wręczyłaby go wyczekującemu dziecku?
Tak wiemy, jest to dość nietypowe ale gwarantujemy, że mega odlotowe. Czy wyobrażasz
sobie radość swojej pociechy, jak prezent wręcza mu Marshall w świątecznej czapce? albo
Minnie w zimowym szaliczku?

Jeśli jednak spotkamy się większą grupą, to nasze Maskotki chętnie wspomogą Mikołaja w
ciężkiej pracy jaką jest wręczanie prezentów. 

A odwiedzić Cię mogą:
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POKAZY/
SHOW

Gdy już wszyscy poskaczą, zrobią warsztaty, czas na
pokazy szalonych artystów. Magiczny pokaz Baniek
Mydlanych, Iluzjoniści, a może Naukowcy, którym coś
wybuchnie, coś strzeli i zrobi show?. Oglądałeś Mam
Talent, to jest okazja zobaczyć pokaz w wykonaniu
finalistów i to na żywo.

CZYLI ARTYŚCI JAKICH MAŁO
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Pokaz Akrobatyczny Zwycięzców Mam Talent
Dwa ciała, dwie dusze, jedna MIŁOŚĆ. To z miłości do sportu, miłości do estetyki i przede wszystkim do siebie,
powstał duet akrobatyczny, który zaowocował zwycięstwem jednej z edycji Mam Talent. Piękne Historie i 9
różnych tematycznych pokazów, trwających 2,5-6 min. To gwarant niesamowitego show

Pokazy Fizyko-Chemiczne
Toż to jeden człowiek, a ta wiele może. Nasz utalentowany belfer szaleje z miłości do matematyki, fizyki i chemii.
Pasja zrodziła profesjonalizm i  od lat pokazuje dzieciom i młodzieży, ze nauka jest extra i baaaaaardzo
efektowna!

Iluzjonista
Niby banał, ale u nas możesz mieć pokaz sztuczek z pogranicza świąt i iluzji, ale także nietypowego iluzjonistę,
który odpowiada na pytanie "Ile magii jest w nauce" Czy obali wszystkie typowe sztuczki magiczne?
Przekonamy się

Bajki malowane piaskiem
To przedstawienie, w którym za pomocą podświetlanego blatu, muzyki, lektora, piasku i dwóch par dłoni,
powstaje bajka z morałem. Nie uwierzysz jak wiele można stworzyć jednie za pomocą piasku

Bubble Show
Ona, niestrudzona, dziwne gadżety i magiczny, zimowy płyn o nieznanej nikomu recepturze. Będzie dużo baniek,
jeszcze więcej płynu, ale przede wszystkim pokaz jak można w domu samemu pobawić się płynem.
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WARSZTATY
RUCHOWE

No dobrze, a może chcielibyście poszaleć na Zumbie,
Nauczyć się kilku chwytów karate czy nauczyć się robić
ciekawe przekąski? A może nietypowy taniec? break dance,
hip hop, taniec ludowy?
Z nami wszystko jest możliwe... i do tego w zimowej
odsłonie.

SPOTKANIA Z TRENERAMI
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Pośpiewajmy Bajkowe HITy
Mam tę moc, Hakuna Matata, Kolorowy wiatr czy inne cooltowe już piosenki ze znanych nam dobrze animacji
filmowych. Nasza wokalistka, ale również trenerka śpiewu, przeprowadzi rozgrzewkę, a następnie wspólnie
zaśpiewamy z załączonym do pobrania mini śpiewnikiem. Zimowe piosenki też świetnie znamy.

Karate tradycyjne 
Zawsze chciałeś spróbować? Masz taką okazję i to bez kupowania na starcie kimona, przeżywania adrenalinki
przy pierwszym wejściu na mate. Nasz Sensei poprowadzi krótki trening, a Ty zobaczysz czy to sport dla Ciebie

Zumba Family 
Mama, Tata, Babcia, Dziadek i każdy, kto tylko będzie miał możliwość, poskacze potańczy do gorrrrących
latynoskich rytmów. Zumba jest dla Każdego i małego i dużego. Zastrzyk energii gwarantowany.

U can Dance
Do wyboru do koloru. Hip Hop Break Dance, Popping, Locking czy Taniec ludowy. Tego wszystkiego możesz
posmakować na wprowadzających warsztatach z naszymi Instruktorami, którzy każdego dnia pracują z dziećmi
i młodzieżą. A może chcesz nauczyć się przydatnych kroków na różne uroczystości? żaden problem.

Warsztat Balonowy
Wiele razy widzieliśmy balonowe zoo czy różne inne, kolorowe figurki z takich dziwacznych długich "parówek".
To balony modeliny, a my Cię nauczymy jak z nich zrobić pieska, żyrafę, serduszko na patyku, kwiatka czy
króliczka, a może masz specjalne życzenia? 

Joga/Fitness
A może by tak po wszystkim się wyciszyć, uspokoić i powyginać śmiało ciało? Delikatny fitness lub totalnie
relaksująca Joga dla dzieci i młoldzieży to zdecydowanie ciekawa forma spędzenia czasu. 

LIVE



BAJKOWA PRZYGODA

MATERIAŁY
DRUKOWANE

No dobrze, poskaczemy, pooglądamy, potrenujemy czy nawet
pośpiewamy, ale co potem? Czy Mikołajki muszą się skończyć po
spotkaniu? po zabawie?
Mamy pomysł na zatrzymanie tego dnia na dłużej.
Co powiesz na ciekawe materiały do pobrania? lub wydrukowane?

CZYLI CO JESZCZE....
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Questingowe
Wyzwania

OPCJA PEŁNEJ 

PERSONALIZACJI

MAP

Potrzebujesz w nietypowy sposób wręczyć
prezenty czy "paczki"? mamy na to ciekawą
formę. 

A gdyby tak uczestnicy dostali od was mapki
z wierszowanymi wskazówkami, które
organizator wcześniej ukrywa? a gdyby tak każdy
otrzymał pudłaka z taką mapą do zastosowania
w domu? 

Ale jak to wygląda:
otrzymujesz mapkę i zadania oraz instrukcję
chowasz wskazówki uczestnicy czy dzieci za
mapą znajdują je wszystkie, rozwiązują
łamigłówki i zadani, a na mecie czeka na nich
Pudłak, "skarb" w formie upominku czy szyfr do
filmiku od Mikołaja
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List od
Mikołaja
Czyli wszystko to o czym warto wspomnieć.
Szymuś nie myje regularnie ząbków, a może Maja
rozrabia w przedszkolu? Czasami warto
wspomnieć, że Zuzka coraz ładniej maluje.
 
Wszystko na co chcesz zwrócić uwagę oraz to co
należy pochwalić, może znaleźć się
w personalizowany liście od mikołaja z prawdziwą
jeszcze cieplutką pieczęcią z fińskiego laku. 

W pakiecie dodatkowo "raport" grzeczności oraz
komentarz od mikołaja no i wszystko w czerwonej
lub zielonej świątecznej kopercie.
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certyfikat grzeczności
list od mikołaja z uwagami
raport grzeczności
kolorowa przypinka
świąteczna pocztówka do pokolorowania
domowa gra w poszukiwanie prezentów
prawdziwa lakowa pieczęć
naklejka na okno lub drzwi jako drogowskaz
dla mikołaja

Jeśli chcesz wręczyć dziecku prezent, ale
wcześniej mieć pewność, że pociecha zacznie
myć regularnie ząbki, czy sprzatać w pokoju lub
przestanie  rozrabiać w przedszkolu to ten pakiet
załatwia te wszystkie kwestie:

Pakiet
Grzeczności
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Możemy w łatwy sposób zachęcić do odwiedzenia
każdego przygotowanego stanowiska lub z
przyjemny i bez rywalizacji sposób wręczyć
upominki czy nagrody.

Jak to zrobić? No nie ma lepszego sposobu jak
zimowy, bajkowy, świąteczny czy jaki tylko
chcesz, paszport imprezowy. 

Każdy uczestnik przy wejściu lu podczas
przywitania śnieżynkowego otrzymuje mini Album
na pieczątki.  Zadaniem jest zapełnienie
wyznaczonych miejsc pieczątka, ale zdobyć je
można tylko odwiedzając stanowiska i bawiąc się
z szaloną świąteczną Ekipą.

Zimowy
Paszport

w formie albumu, zakładek lub w innym kształcie
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PUDŁAKI
Z NASZEJ PAKI

Mamy dla Ciebie wiele propozycji warsztatów, gdzie wystarczy Ci
nasza check lista, gdzie bez problemu zorganizujesz sobie potrzebne
"produkty" ale mamy też takie, których nigdy nie zapomnisz. Poznasz
dużo ciekawych form, faktur i zapachów, to wszystko za sprawą
tworu, jakim jest Pudłak. To on dowiezie Ci to, co potrzeba, by
zaszaleć na warsztatach innych niż wszystkie

CZYLI MATERIAŁY NA WARSZTATY
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LIVE
Pudłaki

komponenty na jeden lub kilka
warsztatów
to dodatkowe gadżeciki przydatne
podczas warsztatu,
instrukcje jak wykonać warsztat
i wszystko to, co ma trafić
bezpośrednio, na ręce uczestników

To nasi przyjaciele, którzy dbają o
nieprzeciętne doznania. Czasami się
zagubią, poturbują, ale zawsze docierają 
 do dzieci czy dorosłych... Tak, dobrze
widzisz, dla dorosłych też cos znajdziemy.
Kolejne pluszaki i słodycze? Pudlaki to
świetna alternatywa na prezent.
 
Pudłaki to:
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WIELKI
FINAŁ

Wizyta Mikołaja to sporo emocji, poprzedzająca ją zabawa to też dla
uczestników wyzwanie, dlatego podkreślić wyjątkowość można
jedynie w specjalny sposób. Wielki finał to idealne zwieńczenie
świąteczno-mikolajowej imprezki...

CZYLI EMOCJONUJĄCE ZAKOŃCZENIE
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Ach ten finał

Mikołaj z dzwonkiem to już preżytek, ale
Mikołaj w towarzystwie Marshala, Sky czy
Kubusia Puchatka to już coś...

Odwieczną zmorą wszystkich dzieci jest,
czy spadnie śnieg i czy Mikołaj będzie miał
jak dojechać. Mamy na to sposób.

A gdyby tak na finał spadł na nas "ciepły"
śnieg? A gdyby tak przy okazji spadło na
nas milion baniek mydlanych?
Wyobrażasz to sobie?
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NIETYPOWA
STREFA CHILL&FUN

Strefa chill&fun kojarzy nam się  poduchami, fotelami i ewentualną
elektroniką jak VR, Flippery. My jednak idziemy z duchem czasu i
stworzyliśmy mega Ekologiczną strefę Gier Drewnianych.

CZYLI ECO DREWNIANE GRY
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Gry Wielkoformatowe

Tego się nie spodziewaliśmy. Ta strefa zarówno
w pomiesczeniach jak i w plenerze sprawdza się
znakomicie. Gdy w pojedynkę i grupowe. 

Część z ich przywoła wspomnienia z dzieciństwa, dlatego
jeśli chcesz stworzyć miejsce, gdzie każdy
i mały i duży odpocznie, pogra i świetnie się będzie bawił,
to nic lepiej niż nasze Eco Gierki, się nie sprawdzi.
Niektóre z nich możesz zaprosić na swój event.
 A aktualnie w naszym składzie min. posiadamy:

Maple
Kendamy
Drewniane limbo
Księzycowy Balans
Koła współpracy
Wierza na hakach
Bulik
Lotką do Celu
Drabina i kulki
Rzut Podkową
Małpki
Ser Szwajcarski
Latające obrączki

Drewniane Sudoku
Węże i Drabiny
Drewniany Chińczyk
Klocki Konstrukcyjne
Cztery w Rzędzie
Leśna Droga
Przeprowadż kulkę
Tablice Manipulacyjne
Koło Równowagi
Spadające Kulki
Drewniane Boule
Spadziści
Równoważnia XXL



MIKOŁAJKI 2021

PRZYKŁADOWE
SCENARIUSZE

Czas na nasze propozycje, różnią się lekko założeniami, jednak
wszystkie zakładają, że to ostatecznie Ty wybierzesz, jak to ma
wyglądać. Służymy pomocą, doświadczeniem, a jeśli nie chcesz,
a dużo przy tym myśleć powiedz, jaki mam budżet, a my go dobrze
zagospodarujemy :)

CZYLI JAK TO WIDZIMY
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PROGRAM 01 - MIKOŁAJKI

AGENDA:
ZABAWA - czas na blok animacyjny, 1,5-2h zabaw ruchowych, animacji
z rekwizytami, a to wszystko w klimacie zimowej  świątecznej aury
FINAŁ- to nic inneo jak wspólne skandowanie, którego efektem jest
wizyta Mikołaja

1.

2.

PROGRAM 01
ZAŁOŻENIA:

Luźna zabawa
Wizyta Mikołaja

DODATKOWE OPCJE:
PAKIET GRZECZNOŚCI
ŚWIĄTECZNA GRA DOMOWA
FINAŁ Z PADAJĄCYM ŚNIEGIEM
MROZEM MALOWANE - facepainting
ZIMOWE WARSZTATY - ogólne lub dopasowane do wieku
PUDŁAKI

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

ONLINE

TECHNIKA
nagłośnienie
profesjonalni Animatorzy
statywy + muzyka

CZAS TRWANIA
do 2h zabawy
30 min Wizyta Mikołaja



PROGRAM 02 - MIKOŁAJKI

PROGRAM 02 ONLINE

AGENDA:
PRZYWITANIE - śnieżynki/elfy witają przybywających uczestników
cukierkami i uśmiechem
ZABAWA - czas na blok animacyjny, 1,5-2h zabaw ruchowych, animacji
z rekwizytami, a to wszystko w klimacie zimowej  świątecznej aury
WIELKI FINAŁ- to nic innego jak wspólne skandowanie, którego efektem
jest wizyta Mikołaj, ale nie tak po prostu, a w obecności pomocnika 
 Żywej Maskotki oraz w aurze padającego śniegu.

1.

2.

3.

ZAŁOŻENIA:
Przywitanie Śniezynkowe
Luźna zabawa
Wizyta Mikołaja
Wielki Finał

TECHNIKA
nagłośnienie
profesjonalni Animatorzy
statywy + muzyka
wytwornica śniegu i baniek
atestowane i profesjonalne płyny

DODATKOWE OPCJE:
PAKIET GRZECZNOŚCI
ŚWIĄTECZNA GRA DOMOWA
MROZEM MALOWANE - facepainting
ZIMOWE WARSZTATY - ogólne lub dopasowane do wieku
PUDŁAKI

1.
2.
3.
4.
5.

CZAS TRWANIA
30 mi przywitania - przed czasem
do 2h zabawy
30 min Wizyta Mikołaja



PROGRAM 03 - MIKOŁAJKI

PROGRAM 03 ONLINE

AGENDA:
PRZYWITANIE - śnieżynki/elfy witają przybywających uczestników
cukierkami i uśmiechem
ZIMOWE ATRAKCJE- to stanowiska dobrze wszystkim znane, ale mocno
zimą i świętami zabarwiane:
Zimowe Malowanie -  Facepainting
Mrozem Malowane - tatuaże brokatowe, wzory świąteczne
Świąteczne Zaplatanie - warkoczyki i kredowanie włosów
ZABAWA - czas na blok animacyjny, 1,5-2h zabaw ruchowych, animacji
z rekwizytami w blokach, a to wszystko w klimacie zimowym i
świątecznym 
WIELKI FINAŁ- to nic innego jak wspólne skandowanie, którego efektem
jest wizyta Mikołaj, ale nie tak po prostu, a w obecności pomocnika 
 Żywej Maskotki oraz w aurze padającego śniegu.

1.

2.

3.

4.

ZAŁOŻENIA:
Przywitanie Śniezynkowe
Luźna zabawa
Zimowe Atrakcje
Wizyta Mikołaja
Wielki Finał

TECHNIKA
nagłośnienie
profesjonalni Animatorzy
statywy + muzyka
wytwornica śniegu i baniek
atestowane i profesjonalne płyny
aranżacja stanowisk

DODATKOWE OPCJE:
PAKIET GRZECZNOŚCI
ŚWIĄTECZNA GRA DOMOWA
ZIMOWE WARSZTATY - ogólne lub dopasowane do wieku
PUDŁAKI

1.
2.
3.
4.

CZAS TRWANIA
30 mi przywitania- przed czasem
3h pracy stanowisk
do 2h zabawy
30 min Wizyta Mikołaja



PROGRAM 04 - MIKOLAJKI

PROGRAM 04 ONLINE

AGENDA:
PRZYWITANIE - śnieżynki/elfy witają przybywających uczestników
cukierkami i uśmiechem
ZIMOWE ATRAKCJE- to stanowiska dobrze wszystkim znane, ale mocno
zimą i świętami zabarwiane:
Zimowe Malowanie -  Facepainting
Mrozem Malowane - tatuaże brokatowe, wzory świąteczne
ŚWIĄTECZNE WARSZTATY - dwa ogólne
Pamiątkowe Świąteczne Przypinki
Cooltowe Ozdoby Choinkowe
ZABAWA - czas na blok animacyjny, 1,5-2h zabaw ruchowych, animacji
z rekwizytami w blokach, a to wszystko w klimacie zimowym i
świątecznym 
WIELKI FINAŁ- to nic innego jak wspólne skandowanie, którego efektem
jest wizyta Mikołaj, ale nie tak po prostu, a w obecności pomocnika 
 Żywej Maskotki oraz w aurze padającego śniegu.

1.

2.

3.

4.

5.

ZAŁOŻENIA:
Przywitanie Śniezynkowe
Luźna zabawa
Zimowe Atrakcje
Warsztaty Kreatywne
Wizyta Mikołaja
Wielki Finał

TECHNIKA
nagłośnienie
profesjonalni Animatorzy
statywy + muzyka
wytwornica śniegu i baniek
atestowane i profesjonalne płyny
aranżacja stanowisk

DODATKOWE OPCJE:
PAKIET GRZECZNOŚCI
ŚWIĄTECZNA GRA DOMOWA
PUDŁAKI

1.
2.
3.

CZAS TRWANIA
30 mi przywitania- przed czasem
3h pracy stanowisk
3h pracy warsztatów
do 2h zabawy
30 min Wizyta Mikołaja



PROGRAM 05 -MIKOŁAJKI

PROGRAM 05 ONLINEfull wpas
AGENDA:

PRZYWITANIE - śnieżynki/elfy witają przybywających uczestników
cukierkami i uśmiechem
ZIMOWE ATRAKCJE- to stanowiska dobrze wszystkim znane, ale mocno
zimą i świętami zabarwiane:
Zimowe Malowanie -  Facepainting
Mrozem Malowane - tatuaże brokatowe, wzory świąteczne
ŚWIĄTECZNE WARSZTATY - po jednym dla każdej grupy wiekowej do
wyboru z sekcji 02
WARSZTATY RUCHOWE - jeden do wyboru
ZABAWA - czas na blok animacyjny, 1,5-2h zabaw ruchowych, animacji
z rekwizytami w blokach, a to wszystko w klimacie zimowym i
świątecznym 
WIELKI FINAŁ- to nic innego jak wspólne skandowanie, którego efektem
jest wizyta Mikołaj, ale nie tak po prostu, a w obecności pomocnika 
 Żywej Maskotki oraz w aurze padającego śniegu.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

ZAŁOŻENIA:
Przywitanie Śniezynkowe
Luźna zabawa
Zimowe Atrakcje
Warsztaty Kreatywne
Wizyta Mikołaja
Wielki Finał

TECHNIKA
nagłośnienie
profesjonalni Animatorzy
statywy + muzyka
wytwornica śniegu i baniek
atestowane i profesjonalne płyny
aranżacja stanowisk

DODATKOWE OPCJE:
PAKIET GRZECZNOŚCI
ŚWIĄTECZNA GRA DOMOWA
PUDŁAKI

1.
2.
3.

CZAS TRWANIA
30 mi przywitania- przed czasem
3h pracy stanowisk
3h pracy warsztatów
do 2h zabawy
30 min zajęć z Instruktorem
30 min Wizyta Mikołaja



LIVE
ZA

SZ
A

LE
JM

Y 
 -

 D
O

 D
ZI

EŁ
A

!

Dziękuję za
Uwagę :)

Pytania? jak podbić z nami Świat podczas Mikołajek?
Ślij Gołębie, Dzwoń: 796 798 335 lub pisz na mikolaj@minibrain.pl

MIKOŁAJKI

2021

to sem ja....
Szefowa MBA :)


