FABRYKA PREZENTÓW
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

PROGRAM
Proponujemy organizację Imprezy Gwiazdkowej opartej o
różnorodne formy aktywizujące dzieci biorące w niej
udział. Na początku spotkania dzieci powitają Śnieżynki,
które wprowadzą w klimat imprezy gwiazdkowej –
między innymi odczytają list od Świętego Mikołaja.
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w przygotowaniu prezentów. W centralnym punkcie sali
będzie znajdowało się "urządzenie" do pomiaru
świątecznej atmosfery, które będzie obsługiwane przez
Śnieżynki. Dzieci będą mogły na bieżąco oceniać swoje
zaangażowanie w ramach imprezy gwiazdkowej. Tylko
osiągnięcie odpowiedniego poziomu sprawi, że na sali
pojawi się Święty Mikołaj. Oczywiście rolą Mikołaja będzie
rozdanie prezentów wszystkim przybyłym uczestnikom
imprezy. Całość spotkania będzie prowadzona przez
jednego animatora – konferansjera.

IMPREZA GWIAZDKOWA MOŻE SKŁADAĆ
SIĘZ NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW :
➢ Świat dmuchańców/urządzeń, z których dzieci będą
mogły korzystać przez cały czas trwania spotkania.
➢ Fabryka prezentów czyli szereg zajęć plastycznych
aktywizujących uczestników spotkania, w ramach
których będą przygotowywać świąteczne prezenty.
➢ Konkurencje prowadzone przez konferansjera.
➢ Świąteczna fotobudka dostępna przez cały czas
trwania spotkania.
➢ Tańce integracyjne w aranżacji świątecznej.
Głównym punktem programu będzie rozdanie
prezentów dla dzieci.

FABRYKA PREZENTÓW
1. Przygotowywanie stroików świątecznych
Zajęcia będą oparte o różne techniki plastyczne.
Przy wykorzystaniu papieru, świeczek, bombek
miniaturek, wstążek, drewnianych patyczków
dzieci przygotują stroiki świąteczne.
2. 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.
3. 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.
4. Piernikowe szaleństwo
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5. Poczta Świętego Mikołaja
Uczestnicy spotkania gwiazdkowego będą mogli
przygotować za pomocą różnorodnych technik
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Mikołaja.
6. Warsztaty Rękodzieła Świątecznego
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.
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Bombka będzie pamiątką, którą każdy weźmie ze
sobą do domu.

8. Zdobienie worków na prezenty
Uczestnicy będą dekorować bawełniane woreczki
na prezenty. Do dyspozycji dzieci będzie filc,
ozdobne wstążki oraz bileciki do przyczepiania na
prezenty.
9. Malowanie twarzy
Malowanie twarzy czyli artystyczne ozdabianie
ciała za pomocą specjalnych farb jest atrakcją,
w której bardzo chętnie biorą udział małe dzieci.
Pod okiem instruktora malują na twarzach rośliny,
zwierzątka czy postaci. Dzieci swoją pracą mogą
pochwalić się innym osobom.
10. Balonowe kreacje
Skręcanie balonów to umiejętność animacyjna
polegająca na formowaniu balonów w dowolny
kształt: zwierząt, postaci czy przedmiotów
prowadzona przez osoby na co dzień zajmujące
się tą formą pracy z dziećmi. Cieszy się ona duża
popularnością przy okazji organizacji takich
imprez jak pikniki czy festyny.

11. 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.
Stanowiska poprowadzą Śnieżynki, doświadczone
animatorki.

KONKURENCJE PROWADZONE PRZEZ
KONFERANSJERA/ŚNIEŻYNKI
•

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.
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Ubieranie choinki na czas
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.
Wyścig w potrójnych spodniach
Konkurencja dostarcza wiele śmiechu zarówno
uczestnikom jak i przyglądającej się widowni. Zespół
składa się z trzech osób, które zakładają specjalnie
połączone spodnie tworzące jedną całość. Zabawa
polega na
jak najszybszym pokonaniu określonej
trasy względem drużyny przeciwnej.
Pakowanie prezentów na czas
Zadaniem
uczestników
konkurencji
będzie
przygotowanie określonej liczby prezentów
w
wyznaczonym czasie przy użyciu kartonów, papieru i
kokard. Liczy się szybkość i dokładność
a w
wykonaniu
zadania
będą
pomagać
oczywiście
śnieżynki.
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.
Quiz wiedzy świątecznej - co wiemy o Świętym
Mikołaju?
Czy dzieci znają wszelkie informacje na temat

•

Świętego Mikołaja? Quiz pokaże, która drużyna zna dobrze oczekiwanego gościa. Pytania będą
dostosowane do różnych poziomów wiekowych.
Świąteczne tańce integracyjne
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.

DODATKOWE ATRAKCJE
1. Dmuchany basen z piłeczkami - basen ma wymiary
4×4 metry i wypełniony jest dwoma tysiącami
plastikowych piłeczek. Przeznaczony jest głównie dla
najmłodszych
użytkowników,
ale
niejednokrotnie
używamy go na eventach dla osób dorosłych, gdzie ich
zadaniem jest odnalezienie w piłeczkach ukrytego
„skarbu”.
2. Mini dmuchaniec Słonik dla najmłodszych - mała
dmuchana zjeżdżalnia to doskonałe rozwiązanie dla dzieci
do lat 4. Zjeżdżalnia pozwala „wyskakać się”, a dzięki
niewielkim wymiarom można ją rozstawić zarówno w
plenerze, jak i w pomieszczeniu
3. Tablica
manipulacyjna
+
bujaki
–
tablica
manipulacyjna cieszy się dużym powodzeniem, zwłaszcza
na imprezach dla dzieci. Maluchy uwielbiają bawić się
tym, co z naszego punktu widzenia nie jest przeznaczone
do zabawy. Nie dość, że dzieciaki je uwielbiają, to jeszcze
świetnie ćwiczą małe paluszki (małą motorykę) i
przygotowują do działań graficznych.
4. 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.
5. Dmuchany dart - to nic innego jak profesjonalna gra w
"rzutki". Zabawa bardzo popularna wśród uczestników
imprez eventowych, polega na rzutach w kierunku tarczy
oraz zebraniu określonej liczby punktów.
6. Zjeżdżalnia „Rekin” - zjeżdżalnia o tematyce morskiej
ma wysokość 6 metrów. Wspinaczka na szczyt zjeżdżalni

oraz zjazd w dół to wspaniała atrakcja dla dzieci. Urządzenie sprawdzi się zarówno na
imprezach plenerowych, jak i w pomieszczeniu.
7. MINI Figlopark - to zestaw dwóch „dmuchańcy”: zjeżdżalni oraz zameczku do skakania
zasilanych niezwykle cichymi dmuchawami. Jest idealny do użytku w małych zamkniętych
pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu. Atrakcja ta przeznaczona jest głównie dla
najmłodszych dzieci w wieku od 2 do 5 lat.
8. Ścianka wspinaczkowa - przenośna ścianka wspinaczkowa jest jedną z najwyższych ścianek
oferowanych w centralnej Polsce. Zajęcia prowadzone są przez odpowiednio wykwalifikowaną
kadrę przy zastosowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Ścianka ma 8 metrów
wysokości i możemy ją rozstawić tylko w wysokich pomieszczaniach.
9. Trampolina - ma średnicę 4,5 metra i cieszy się dużym zainteresowaniem podczas
mniejszych imprez ale obsługuje również duże festyny. Przeznaczona jest dla osób, których
waga nie przekracza 100 kg, niemniej jednak głównie korzystają z niej najmłodsze dzieci.
Podczas korzystania z trampoliny nad bezpieczeństwem uczestników czuwa instruktor.
NASZE DOŚWIADCZENIE
• Spotkanie Świąteczne dla rodzin pracowników firmy IKEA – 06.12.2015, ok. 200 dzieci
• Spotkanie Świąteczne dla rodzin pracowników firmy COLEP – 05.12.2015, ok. 300 osób
• Spotkanie Świąteczne dla rodzin pracowników firmy INDESIT – 13.12.2014, ok. 150 dzieci
PODSUMOWANIE
Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą i mamy nadzieję, że spełnia ona Państwa oczekiwania.
Chcielibyśmy podkreślić, iż posiadamy bogate doświadczenie w organizowaniu różnorodnych spotkań
świątecznych. Imprezy organizowane przez nas przepełnione naszymi atrakcjami są gwarancją dobrej zabawy i niezapomnianych przygód.

