


Program 2017r.

PRACOWNIA ELFÓW

Podczas tegorocznej imprezy mikołajkowej, chcielibyśmy 
przedstawić Państwu Pracownię Elfów, która będzie mottem 
przewodnim spotkania. W naszym scenariuszu wszystkie 
dzieci wcielają się w rolę Elfów, otrzymując specjalne 
opaski. Uczestnicy angażując się w zadania pomogą 
przygotować prezenty Świętemu Mikołajowi dla wszystkich 
grzecznych dzieci. Dzieci biorące udział w warsztatach 
zdobędą nowe umiejętności, nauczą się pracy w grupie, 
kreatywnego myślenia, a przede wszystkim w formie 
zabawy zintegrują się ze sobą. Na koniec Święty Mikołaj 
rozda przygotowane prezenty. Spotkanie poprowadzi nasz 
animator-konferansjer przy pomocy Śnieżynek. 

Twoja impreza mikołajkowa może składać się 
z następujących elementów:

1. Warsztat Małego Elfa /wybór zajęć plastycznych/

2. Elfowa Kraina Psot /konkursy i zabawy integracyjne/ 

3. Maskotki – Renifer Rudolf, Bałwanek Olaf, Elsa, Kubuś Puchatek

4. Świąteczna fotobudka

5.  Atrakcje świąteczne- dmuchańce, gry, zabawy

6. Poczęstunek 

7. Występ artystyczny

W ramach realizowanych imprez zapewnimy scenografię 
oraz nagłośnienie.   



MODUŁ I
WARSZTAT MAŁEGO ELFA 

WARSZTAT MAŁEGO ELFA zawiera szereg propozycji z zakresu różnych dziedzin plastycznych, 
podczas których można zdobyć niezbędne umiejętności aby móc być prawdziwym pomocnikiem 
Świętego Mikołaja. 

1. PAKOWANIE ŚWIĄTECZNYCH PREZENTÓW 
Wszystkie małe elfy muszą posiadać umiejętność z zakresu pakowania prezentów. Przy 
wykorzystaniu wstążek, ozdobnych papierów powstaną  cieszące oko małe prezenciki.

2. ZDOBNICTWO ŚWIĄTECZNYCH ŚWIECZEK 
Świeczki wykorzystywane są zarówno w stroikach świątecznych jak i jako element 
ozdabiający stół. Wykorzystując różne elementy zdobnicze można uzyskać niezwykłe 
efekty wizualne tego świątecznego elementu. Świetnie udekorują nasz wigilijny stół. 

3. TWORZENIE BIŻUTERII 
Elfy kojarzą się wszystkim z różnorodnością i niebanalnym strojem. Aby go urozmaicić
zapraszamy do tworzenia własnej biżuterii, która wykonywana będzie przy użyciu wielu
elementów: kordonków, filcu, sznurka, koralików, guzików, modeliny, masy solnej i ko-
lorowego papieru.

4. POCZTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Uczestnicy spotkania gwiazdkowego będą mogli przygotować za pomocą różnorodnych 
technik plastycznych wymarzony list do Świętego Mikołaja. 

5. STROIKI ŚWIĄTECZNE
Zajęcia będą oparte o różne techniki 
plastyczne. Przy wykorzystaniu papieru, 
świeczek, bombek miniaturek, wstążek, 
drewnianych patyczków dzieci przygotują 
stroiki świąteczne. 

6.ZDOBIENIE WORKÓW NA PREZENTY
Uczestnicy będą dekorować bawełniane 
woreczki na prezenty. Do dyspozycji dzieci 
będzie filc, ozdobne wstążki oraz bileciki do 
przyczepiania na prezenty.

7. TWORZENIE MASEK ŚWIĄTECZNYCH
Do dyspozycji uczestników będą różne 
materiały plastyczne, a także szablony masek. 
Każda osoba otrzyma po jednej masce, 
którą będzie musiała ozdobić za pomocą farb, 
mazaków, plasteliny, brokatu itp. ozdób. 
Zadanie wygrywa ten uczestnik, który wykona 
najciekawszą maskę.



MODUŁ I
WARSZTAT MAŁEGO ELFA 

8. PIERNIKOWE SZALEŃSTWO
Stanowisko to będzie wymagało dużej
kreatywności. Dzieci będą mogły przyozdobić 
w dowolny sposób pierniczki lukrem, które 
następnie zapakują jako prezent w 
przeźroczystą folię.

 
9. WARSZTATY RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO
Dzieci będą miały do dyspozycji wykonane 
z bawełny maskotki w kształtach o tematyce 
świątecznej (renifery, choinki, gwiazdki, 
aniołki, serca), które będą dekorować według 
własnego uznania za pomocą kolorowych 
dodatków i filcu. Własnoręcznie wykonaną 
maskotkę każdy uczestnik zabierze ze sobą do 
domu.

10. WYKONYWANIE BOMBEK 3D
Dzieci będą miały do dyspozycji wykonane z bawełny maskotki w kształtach o tematyce 
świątecznej (renifery, choinki, gwiazdki, aniołki, serca), które będą dekorować według własnego 
uznania za pomocą kolorowych dodatków i filcu. Własnoręcznie wykonaną maskotkę każdy 
uczestnik zabierze ze sobą do domu.

11. ZDOBIENIE RAMEK ŚWIĄTECZNYCH
Uczestnicy mają do dyspozycji ramki do zdjęć oraz kartki, które zdobią akcesoriami o tematyce 
świątecznej. Ramki przyozdabiane są kokardami, dzwoneczkami, kolorowymi wstążkami czy też 
fizeliną.

 

7 12. ZDOBIENIE BOMBEK
Na tym stanowisku będzie można także wykazać się swoimi zdolnościami manualnymi przy użyciu 
różnych technik. Ponadto praca każdego dziecka weźmie udział w konkursie na najładniejszą 
bombkę, gdzie jurorami będą same dzieci. 

13. LEPIENIE BAŁWANKÓW I OZDÓB Z MASY SOLNEJ
Zajęcia z wykorzystaniem masy solnej cieszą się dużą popularnością, dzieci chętnie wykonują 
z niej ozdoby świąteczne, bałwanki, reniferki. 



MODUŁ II
ELFOWA KRAINA PSOT 

Małe Elfy - uczestników spotkania zapraszamy do udziału w licznych 
konkursach.

WOREK PRZEBIERANEK
Dzieci ustawiają się tworząc kręg, podają sobie ręce i w takt muzyki podają sobie z rąk do rąk 
worek pełen przedmiotów. Kiedy muzyka chwilowo się zatrzymuje, osoba trzymająca worek w 
danym momencie losuje z niego jeden przedmiot i zakłada go na siebie. W worku znajdują się 
zabawne gadżety. Dziecko wraca do kółka w nowym stroju, a zabawa trwa nadal.

ŚWIĄTECZNE PRZYSMAKI
Konkurencja ma na celu rozpoznanie świątecznych przysmaków za pomocą dotyku, smaku, lub
węchu. Uczestnicy siedzą na dywanie z zawiązanymi oczami. Osoba prowadząca podaje z 
koszyka różne produkty do posmakowania. Do zabawy wykorzystane są wszystkie produkty, 
które potrzebne są do przygotowania świątecznych potraw i dań. Zadaniem dzieci jest 
rozpoznanie i podanie nazwy produktu.

FIGURY LODOWE
Dzieci tańczą w rytm muzyki, kiedy muzyka się zatrzymuje, wszyscy próbują zrobić lodową 
rzeźbę, czyli stają nieruchomo. Nasz animator zadba o to aby figury tematycznie nawiązywały
do danego zadania. 

TRADYCJE I POTRAWY
Dzieci biorące udział w tym zadaniu zostają
podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa ma 
za zadanie wymienić co najmniej dziesięć
tradycji związanych ze Świętami Bożego 
Narodzenia. Druga grupa ma za zadanie 
wymienić dwanaście potraw goszczących na
stole wigilijnym. Grupa, która wymieni 
poprawnie wszystkie tradycje lub potrawy 
zwycięża tę konkurencję.

KALAMBURY ŚWIĄTECZNE
Uczestnicy konkurencji podzieleni są na dwie 
grupy. Jedna osoba z każdej grupy losuje po 
trzy  hasła związane ze świętami. Następnie 
osoba ta stara się pokazać za pomocą gestów 
hasło tak, aby reszta grupy zdołała odgadnąć 
wylosowane hasło. Grupa, która odgadnie 
wszystkie hasła w jak najszybszym czasie 
wygrywa.



MODUŁ II
ELFOWA KRAINA PSOT 

    WYŚCIG W SKARPETACH ŚWIĄTECZNYCH
Uczestnicy tej konkurencji zostaną
podzieleni na drużyny. Każda z nich
będzie musiała w jak najszybszym czasie
przy pomocy świątecznych skarpet
pokonać określony odcinek drogi.
Zadanie wymaga dużej koordynacji osób 
biorących w nim udział. 

UBIERANIE CHOINKI
Dzieci podzielone na dwie drużyny będą
miały za zadanie w jak najkrótszym
czasie  ubrać choinkę. Jednak aby to
zrobić będą musiały przygotować
choinkowy łańcuch czy też przywieszki
do bombek. 

WYŚCIG PRZEZ KOMIN
Zadaniem  uczestników  będzie  jak  najszybsze  przedostanie  się  na  zewnątrz  „komina”,  czyli
specjalnego tunelu. To konkurencja wymagająca zarówno sprawności fizycznej, jak i koordynacji
ruchowej.

BUDOWANIE IGLOO
Zadaniem uczestników będzie zbudowanie w jak najkrótszym czasie iglo. Konkurencja ta odbędzie
się przy udziale rodziców, którzy będą wspierać swoje pociechy.

WYŚCIG NA WIELOOSOBOWYCH NARTACH
Uczestnicy tej konkurencji zostaną podzieleni na drużyny. Każda z nich będzie musiała w jak 
najszybszym czasie przy pomocy wieloosobowych nart pokonać określony odcinek drogi. Zadanie 
wymaga dużej koordynacji osób w nim biorących udział. 

KONKURS NA NAJDŁUŻSZY CHOINKOWY ŁAŃCUCH
Celem  tej  konkurencji  będzie  przygotowanie  jak  najdłuższego  łańcucha  choinkowego  przy
wykorzystaniu różnych materiałów plastycznych     w określonym czasie. 

     BITWA NA ŚNIEŻKI
Jedna z najpopularniejszych dziecięcych zabaw na dworze podczas zimy – przeniesiemy ją do lokalu.
Drużyny będą miały za zadanie przerzucić jak najwięcej "śnieżek" na pole przeciwników.



MODUŁ III - PROGRAM  

DMUCHANE ATRAKCJE I URZĄDZENIA 

1. Dmuchany basen z piłeczkami 
2. Tablica manipulacyjna + bujaki 
3. Fotobudka 
4. Dmuchany dart
5. Zjeżdżalnia „Rekin” 
6. MINI Figlopark 
7. Ścianka wspinaczkowa 
8. Trampolina 

ŚWIĄTECZNE WYSTĘPY ARTYSTYCZNE
Różnego  rodzaju  tańce  i  zabawy,  w  które  wpisana  jest  rywalizacja  w  formie  konkursowej.
Dodatkowym elementem budującym świąteczny nastrój są piękne świąteczne piosenki, przy których
uczestnicy będą musieli stawić czoła takim wyzwaniom jak taniec z balonem między głowami, taniec
z  dzwoneczkiem,  choreograf  czy  taniec  z  krzesełkami  to  tylko  niektóre  z  propozycji  zabaw
tanecznych podczas gwiazdkowego spotkania. 

ŚWIĄTECZNA FOTOBUDKA
Stanowisko,  na  którym  każdy  może
wykonać  pamiątkowe  zdjęcie  w
scenerii  świątecznej.  Zapewnimy
wszelkie  gadżety,  które  mogą  być
wykorzystane  do  stworzenia
niepowtarzalnej  pamiątki  z  naszej
imprezy.

POCZĘSTUNEK 
Na Państwa życzenie możemy
zorganizować poczęstunek dla dzieci. 
Zakres ustalany jest indywidualnie.  

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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