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RODZAJE AKTYWNOŚCI

animacje ruchowe z rekwizytami dostępnymi

animacje taneczne + choreo
warsztaty kreatywne
pokazy/show wybranych artystów
warsztaty z instruktorami
materiały w pdf do pobrania z podstrony

w każdym domu

ZAŁOŻENIA EVENTU

bez limitu osób
indywidualna podstrona z zagnieżdżonymi
filmikami + opisy
intro z informacjami o poruszaniu się po stronie i
jak korzystać z filmów
filmy na vimeo bez możliwości share'owania, aby
klient miał pewność, że tylko wskazane osoby będą
z tego korzystać
materiały dostępne przez określony czas do
dyspozycji klienta
layout podstrony w temacie eventu z ewentualnym
brandingiem
tematem będzie spotkanie z postaciami
świątecznymi i zimowymi,
wideo na green screen więc z podłożonym
ciekawym tłem nawiązującym do danej aktywności 



MIKOLAJKI 2021

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. Wideo
umieszczone na stronie dostępne będzie dla każdego o dowolnej porze dnia i
nocy, a co za tym idzie, możesz bawić się w trybie ciągłym lub podzielić
materiał i bawić się tak długo na ile masz ochotę.

Poskaczemy, Poszalejemy
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ONLINE

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

02

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 będą łamigłowki, zagadki dopasowane do wieku w formie ruchomych plansz.



ONLINE

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. Nic
straconego teraz też możemy za sprawą Pudłaka przez nas
"ukręconego" lub dzięki tak dobranym warsztatom, ze
wystarczą niewielkie zakupy :)
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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
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Grupa Wiekowa 1-3 - Pudłaki
Elf Ma katar
Elza maluje - malowanie piaskiem
Rudolf i jego pucholina
Magnesiki
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Grupa Wiekowa 4-6 - Pudłaki
Hello Jello
Elza maluje piaskiem
Świecowe Love -robimy świece sojowe
Śnieżynki Kąpielowe Love - warsztat kul do
kąpieli/mydeł
Pysslpwe Odlotowe
Osikowe cuda
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Grupa Wiekowa 7-10 - Pudłaki
Kubki Malowane
Świecowe Love -robimy świece sojowe
Zapachowe Cuda
Zima w Słoiku
Osikowe Cuda

03

Grupa Wiekowa 11+ -  Pudłaki
Słodkie mydełka
Świece sojowe
Słomianki - ozdabianie kapeluszy
Etno Design
Skrzynia na zimowe skarby
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Grupa Wiekowa 1-3 - Lista
Elf Ma katar
Rudoolf i jego pucholina

01

Grupa Wiekowa 4-6 - Lista
Świąteczny Gniotek
Drewniane ozdabiane - decupage
Plastikowe Love - eco bransoletki
Wiklinowo Mi
Zimowe Smocze Opowieści

02

Grupa Wiekowa 7-10 - Lista
Sól do kąpieli
String Art - malowanie nitką 
Niewyczerpane zakładki
Zima w Słoiku

03

Grupa Wiekowa 11+ -  Lista
Squizzy
Śnieżne Cudawianki 
Zimowe Przekąski
Fabryka Świątecnych Misiów
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MIKOŁAJKI 2021

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

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.



MIKOŁAJKI 2021

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 z Kung Fu Pandą
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 Z Trollami
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. 

ONLINE



BAJKOWA PRZYGODA

PLIKI PDF
DO POBRANIA

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

CZYLI CO JESZCZE....
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MIKOŁAJKI NA DŁUŻEJ

Łamigłówki
Zagadki/Szablony

Poszukiwanie Prezentów
Wierszowana gra oraz materiały dla
rodzica, dzięki którym Twoja pociecha
wytropi wskazówki, wyniucha prezenty,
rozwiąże łamigłówki i znajdzie skarb! czyli
nic innego jak Prezent od Świętego!

Karty "pracy"
Czyli plik z licznymi kolorowankami,
zagadkami, łamigłówkami, zadaniami, czy
przykładami zabaw. Drukujesz i korzystasz,
jak chcesz.

Niezbędniki
To pliki PDF, które traktowane są jako
pomoce do wykonania warsztatów, do
odbycia z nami treningów itd.



MIKOŁAJKI 2021

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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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
 
Pudłaki to:



MIKOŁAJKI 2021

PRZYKŁADOWE
SCENARIUSZE

Czas na nasze propozycje, różnią się lekko założeniami, jednak
wszystkie zakładają, że większość materiału będzie organizowana
w postaci wideo i agendy. Materiałyi filmay zagnieżdżone będą na
podstronie z unikalnym adresem klienta.
No to zaczynamy...

CZYLI JAK TO WIDZIMY
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PROGRAM 01 - MIKOŁAJKI

NA STRONIE:
INTRO - bajkowa postać instruuje jak poruszać się po stronie 
ANIMACJE ok. 30 min
Grupa Wiekowa 1-3 lat - Zabawa Reniferem
Grupa Wiekowa 4-6 lat - Zabawa z Anną z Frozen
Grupa Wiekowa 7-10 lat - Animacje ruchowe z Elfem
Grupa Wiekowa 11+ - A ja kocham Święta - mini choreo, animacje taneczne
WARSZTATY ok. 30 min + PUDŁAKI
Grupa Wiekowa 1-3 lat - Elf Ma Katar
Grupa Wiekowa 4-6 lat - Christmas Hello Jello
Grupa Wiekowa 7-10 lat - Kubki Malowane 
Grupa Wiekowa 11+ -Zimowe Mydełka
ZUMBA FAMILY ok. 30 min
aktywność dla wszystkich bez względu na wiek
POŚPIEWAJMY BAJKOWE HITy ok 30 min

1.
2.

3.

4.

5.

PROGRAM 01
ZAŁOŻENIA:

wideo na vimeo
unikalny link dla klienta
layout tematyczny
temat "Swiąteczna Przygoda"
prowadzący w tematycnych
kostiumach
wysyłka pudłaków

DODATKOWO
KARTY PRACY  - do pobrania w PDF
MINI ŚPIEWNIK - do pobrania w PDF
GRA DOMOWA - do pobrania w PDF - szukanie prezentów

1.
2.
3.

ONLINE

TECHNIKA
studio
2x kamera
softboxy + lampy led kolor
wideo na green screen + tło
mikser wizyjny
mikser audio + mikrofony
montaż filmów
grafiiki na plansze i na tło



PROGRAM 02 - MIKOŁAJKI

NA STRONIE:
INTRO - bajkowa postać instruuje jak poruszać się po stronie 
ANIMACJE ok. 30 min
Grupa Wiekowa 1-3 lat - Zabawa Reniferem
Grupa Wiekowa 4-6 lat - Zabawa z Anną z Frozen
Grupa Wiekowa 7-10 lat - Animacje ruchowe z Elfem
Grupa Wiekowa 11+ - A ja kocham Święta - mini choreo, animacje taneczne
WARSZTATY ok. 30 min + LISTA zakupów
Grupa Wiekowa 1-3 lat - Elf Ma Katar
Grupa Wiekowa 4-6 lat - Żelkowy Gniotek/ Squizzy
Grupa Wiekowa 7-10 lat - String Art
Grupa Wiekowa 11+ - Zimowe Przekąski
ZUMBA FAMILY ok. 30 min
aktywność dla wszystkich bez względu na wiek
POŚPIEWAJMY BAJKOWE HITy ok 30 min

1.
2.

3.

4.

5.

PROGRAM 02
ZAŁOŻENIA:

wideo na vimeo
unikalny link dla klienta
layout tematyczny
temat "Świąteczna Przygoda"
prowadzący w tematycznych
kostiumach
warsztaty z check listą

DODATKOWO
KARTY PRACY  - do pobrania w PDF
MINI ŚPIEWNIK - do pobrania w PDF
GRA DOMOWA - do pobrania w PDF - szukanie prezentów

1.
2.
3.

ONLINE

TECHNIKA
studio
2x kamera
softboxy + lampy led kolor
wideo na green screen + tło
mikser wizyjny
mikser audio + mikrofony
montaż filmów
grafiiki na plansze i na tło



PROGRAM 03 - MIKOŁAJKI

NA STRONIE:
INTRO - bajkowa postać instruuje jak poruszać się po stronie 
ANIMACJE ok. 30 min
zabawy taneczne dla wszystkich
WARSZTATY ok. 30 min + LISTA zakupów
Grupa Wiekowa 1-3 lat - Elf Ma Katar
Grupa Wiekowa 4-6 lat - Żelkowy Gniotek/ Squizzy
Grupa Wiekowa 7-10 lat - String Art
Grupa Wiekowa 11+ - Zdrowe Przekąski
ILE BAJKI JEST W NAUCE ok 30 min - pokazy fizyko-chemiczne 

1.
2.

3.

4.

PROGRAM 03
ZAŁOŻENIA:

wideo na vimeo
unikalny link dla klienta
layout tematyczny
temat "Świąteczna Przygoda"
prowadzący w tematycznych
kostiumach
warsztaty z check listą

DODATKOWO
KARTY PRACY  - do pobrania w PDF
GRA DOMOWA - do pobrania w PDF - szukanie prezentów

1.
2.

ONLINE

TECHNIKA
studio
2x kamera
softboxy + lampy led kolor
wideo na green screen + tło
mikser wizyjny
mikser audio + mikrofony
montaż filmów
grafiiki na plansze i na tło



PROGRAM 04 - MIKOLAJKI

NA STRONIE:
INTRO - zimowa/świąteczna postać instruuje jak poruszać się po stronie 

ANIMACJE ok. 30 min
zabawy taneczne dla wszystkich
WARSZTATY ok. 30 min + LISTA zakupów
Grupa Wiekowa 1-3 lat - Elf Ma Katar
Grupa Wiekowa 4-6 lat - Żelkowy Gniotek/ Squizzy
Grupa Wiekowa 7-10 lat - String Art
Grupa Wiekowa 11+ - Zdrowe Przekąski
ILE BAJKI JEST W NAUCE ok 30 min - pokazy fizyko-chemiczne 
ZUMBA FAMILY ok 30 min
WARSZTATY TANECZNE ok 30 min - nauka choreo 

1.
Pierwszego dnia gdy rozpoczniemy wyzwanie uczestnicy zobaczą listę filmów,
ale tylko jeden z nich będzie aktywny, reszta wyświetlać się będzie z
przeźroczem kłódki, opisem i informacją kiedy zostanie ściągnięta blokada,.
Tym sposobem dzieci i młodzież świętować będą przez przykładowo 5-7 dni.
Na koniec każdego filmu pojawi się plansza z cyframi i literkami. Ostatniego
dnia za pomocą zagnieżdżonego kodowania rozkodujemy hasło, które jest
kluczem do otrzymania Gry Domowej i odnalezienia skarbu. Każdego dnia do
filmu pojawią się Karty Pracy i zadań do wykonania.

1.

2.

3.
4.
5.

PROGRAM 04
ZAŁOŻENIA:

wideo na vimeo
unikalny link dla klienta
layout tematyczny
temat "Świąteczna Przygoda"
prowadzący w tematycznych
kostiumach
warsztaty na check listę

DODATKOWO
KARTY PRACY  - do pobrania w PDF
GRA DOMOWA - do pobrania w PDF - szukanie prezentów

1.
2.

ONLINE

TECHNIKA
studio
2x kamera
softboxy + lampy led kolor
wideo na green screen + tło
mikser wizyjny
mikser audio + mikrofony
montaż filmów
grafiiki na plansze i na tło



PROGRAM 05 -MIKOŁAJKI

PROGRAM 05
ZAŁOŻENIA:

wideo na vimeo
unikalny link dla klienta
layout tematyczny
temat "Bajkowa Przygoda"
prowadzący w licencyjnych
kostiumach

DODATKOWO
KARTY PRACY  - do pobrania w PDF
MINI ŚPIEWNIK - do pobrania w PDF
GRA DOMOWA - do pobrania w PDF - szukanie prezentów

1.
2.
3.

ONLINE

TECHNIKA
studio
2x kamera
softboxy + lampy led kolor
mikser wizyjny
mikser audio + mikrofony
montaż filmów/ live stream
grafiiki na plansze i na tło

NA STRONIE/PLATFORMIE
Bajkowa Przygoda" - to będzie iście bajkowa zabawa. Podczas kilku godzin,
zobaczysz znane postaci z bajek, rozwiążesz liczne animowane zagadki i
łamigłówki, a nawet zaśpiewasz z naszym bajkowym instruktorem najbardziej
znane piosenki z filmów animowanych. Przeniesiemy się do prawdziwej krainy
magii i  przeżyjemy ciekawą bajkową przygodę.

11:00 ROZGRZEWKA Z ANNA/ELSĄ
12:00 MAGICZNY POKAZ PANA PYTAJNIKA
12:30 WARSZTAT - SHREK MA KATAR
13:00 MINIONKI ROZRABIAJĄ -  zabawy ruchowe
13:30 POŚPIEWAJMY BAJKOWE HITY - zabawa w śpiewanie
14:00 BAJKOWY QUIZ - łamigłówki, zagadki z prowadzącym
14:30 WYGINAM ŚMIAŁO CIAŁO - zabawy ruchowe, animacje taneczne
15:00 SHOW MUST GO ON - jeden z wybranych pokazów
15:30 WARSZTAT - SUPER PUCHOLINA Z SUPER BOHATERKĄ
15:55 TANECZNE POŻEGNANIE + start gry domowej

bajkowy
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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 :)


