
MIĘDZYNARODOWE 
MIKOŁAJKI



PROGRAM

Podczas tegorocznej imprezy mikołajkowej, chcielibyśmy zaprosić
Państwa w magiczną podróż po świecie, dzięki której poznacie
tajniki tradycji tego jakże ważnego dla każdego dziecka święta.
Międzynarodowe Mikołajki to scenariusz, w którym wszystkie
dzieci wcielają się w podróżników zwiedzających kraje świata

właśnie podczas Mikołajek. Uczestnicy angażując się w zadania
będą mogli wykonać ozdoby świąteczne z czterech stron świata.
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. W trakcie

mikołajkowej podróży z występem artystycznym odwiedzi nas Magik
z prawdziwego zdarzenia, który zadba o magiczną atmosferę. Na
koniec Święty Mikołaj rozda przygotowane prezenty. Spotkanie
poprowadzi nasz animator-konferansjer przy pomocy śnieżynek.



FORMA

KREATYWNA PODRÓŻ Z MIKOŁAJEM - szereg warsztatów

plastycznych, które będą dostępne przez cały czas trwania

zabawy mikołajkowej. 

ŚWIĄTECZNE FIGLE– Program zawierający liczne zabawy 

i konkursy, który prowadzony jest przez konferansjera. Dodatkowo

istnieje możliwość wzbogacenia programu o występ Magika

Iluzjonisty. 

ŚWIĄTECZNA FLOTA – to nic innego jak kolorowe dmuchańce  

i urządzenia rekreacyjne. 

FOOTBUDKA  

BAJKOWI PRZYJACIELE – Renifer Rudolf, Olaf, Elsa, Myszka

Minnie 

POCZĘSTUNEK 

MIĘDZYNARODOWE MIKOŁAJKI 

MOGĄ SKŁADAĆ SIĘ Z KILKU 

MODUŁÓW:



KREATYWNA PODRÓŻ 
Z MIKOŁAJEM

   
Kreatywna Podróż z Mikołajem to szereg warsztatów plastycznych,

z różnych dziedzin plastycznych, a przede wszystkim różnych
krajów. Dzięki tej podróży będziecie mogli zebrać masę wiedzy

dotyczącej tradycji mikołajkowych i świątecznych dekoracji.
Poznamy Mikołajkowe tradycje z:

Włoszech
Brazylii 
Anglii
Francji
Finlandii
Austrii
Irlandii
Litwy
Hiszpanii



KREATYWNA PODRÓŻ 
Z MIKOŁAJEM

ŚWIĄTECZNE KUBKI 
Finlandia jest najbardziej związana z Mikołajkami. Ze względu na

panującą tam pogodę w okresie świątecznym mieszkańcy
uwielbiają kubki na ciepłe napoje ze świątecznymi wzorami.   Przy

pomocy mazaków do ceramiki powstaną oryginalne 
i niepowtarzalne kubki, które na pewno przydadzą się w zimowe
wieczory. Będzie to również idealna pamiątka ze świątecznego

spotkania!

OZDOBNE KARTKI ŚWIĄTECZNE 
Wysyłanie kartek zostało poczęte w Anglii. Oszczędni Anglicy w ten
sposób załatwiali wysyłkę poczty bożenarodzeniowej i noworocznej.

Uczestnicy mikołajkowej imprezy będą mogli własnoręcznie
przygotować kartki świąteczne.  Do ich dyspozycji zostanie

przygotowany szereg materiałów plastycznych – wstążki, piórka
brokat to tylko kilka z możliwości!



KREATYWNA PODRÓŻ 
Z MIKOŁAJEM

ANIOŁKI Z MASY PORCELANOWEJ 
Jest to jedna z najbardziej popularnych ozdób we Francji. Dzieci 

i rodzice na tym stanowisku stworzą aniołki, które mogą posłużyć jako
idealna ozdoba choinkowa lub cudowny prezent dla bliskiej osoby.

Aniołki będą wyrabiane z masy porcelanowej, do ozdabiania posłużą
Wam m.in farby, brokat i cekiny.

ŚWIĄTECZNE OZDOBY Z PATYCZKÓW 
W całej Europie stało się popularne wykonywanie ozdób
świątecznych własnoręcznie. Wykonanie takich dekoracji

świątecznych jest bardzo proste, ale za to niesamowicie przyjemne.
Takie ozdoby świetnie sprawdzą  się w roli ozdób choinkowych,

będą również idealnym przystrojeniem okien.



KREATYWNA PODRÓŻ 
Z MIKOŁAJEM

PIÓRKOWE CHOINKI 
Zawitamy do kolorowej Brazylii gdzie kolorowe pióra są bardzo
popularne. Zrobienie takiej choinki może być świetną okazją do

kreatywnej zabawy ze swoimi pociechami. Piórkowe drzewko pięknie
ozdobi mieszkanie nadając mu Bożonarodzeniowego klimatu, może
także służyć jako gwiazdkowy podarunek, który na pewno zachwyci

obdarowaną osobę.

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

Świętego Mikołaja.



KREATYWNA PODRÓŻ 
Z MIKOŁAJEM

STROIKI ŚWIĄTECZNE 
Zadbamy o wystrój świąteczny Waszych domów.  

W Austrii okres kilku tygodni poprzedzających Święta Bożego
Narodzenia to czas szczególny i niezwykle nastrojowy. Miasta 

i wioski wyglądają wtedy jak bajkowe krainy, mieniące się
kolorowymi światełkami,Zajęcia będą oparte o różne techniki
plastyczne. Przy wykorzystaniu papieru, świeczek, bombek

miniaturek, wstążek, drewnianych patyczków dzieci przygotują stroiki
świąteczne. 

PIERNIKOWE SZALEŃSTWO 
Święta w Irlandii zaczynają się już na początku grudnia. Już od tego

czasu domownicy zajmują się przygotowywaniem świątecznych
wypieków. Stanowisko to będzie wymagało dużej kreatywności.

Dzieci będą mogły przyozdobić w dowolny sposób pierniczki lukrem,
które następnie zapakują jako prezent w przeźroczystą folię.



KREATYWNA PODRÓŻ 
Z MIKOŁAJEM

WYKONYWANIE BOMBEK  
Okres świąteczny na Litwie rozpoczyna się już pod koniec listopada,

kiedy to na Placu Katedralnym w Wilnie uroczyście zostaje
zapalona choinka. Dzieci będą miały do dyspozycji wykonane z filcu

figurki w kształtach o tematyce świątecznej (renifery, choinki,
gwiazdki, aniołki, serca), które będą dekorować według własnego

uznania. Własnoręcznie wykonaną ozdobę każdy uczestnik
zabierze ze sobą do domu.

MAKARONOWE SZALEŃSTWO 
Jak wiadomo wszystkim Włochy słyną z makaronów pod każdą
postacią. W święta makarony nabierają we Włoszech nowego

znaczenia. Ozdoby z makaronu to świetny pomysł na oryginalne
dekoracje świąteczne. Wygląd bombek z makaronu zależy

wyłącznie od Waszej wyobraźni, możecie więc być pewni, że będą
one jedyne w swoim rodzaju! 



KREATYWNA PODRÓŻ 
Z MIKOŁAJEM

 ZDOBIENIE SKARPET NA PREZENTY 
W Hiszpanii Mikołaj zostawia prezenty w skarpetach zawieszonych

przy łóżku lub kominku. Uczestnicy będą dekorować bawełniane
skarpety na prezenty. Do dyspozycji dzieci będzie filc, ozdobne

wstążki oraz bileciki do przyczepiania na prezenty.

ZDOBIENIE RAMEK ŚWIĄTECZNYCH 
Na całym świecie spotkania świąteczne są upamiętniane na

zdjęciach. 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.



KREATYWNA PODRÓŻ 
Z MIKOŁAJEM

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.

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.



ŚWIĄTECZNE FIGLE

Uczestników spotkania zapraszamy do naszych sań na
niepowtarzalną przygodę ze Świętym Mikołajem i Śnieżynkami.
Poznacie z nami wszystkie tajniki tego ważnego święta. Mikołajki
w Rosji, Włoszech czy Hiszpanii ? Będziemy tam i jeszcze dalej!

Czekają na Was liczne zabawy i konkursy z całego świata!
Zapinajcie pasy i ruszamy!



ŚWIĄTECZNE FIGLE

WOREK PRZEBIERANEK 
Miły brazylijski zwyczaj mikołajkowy to kupowanie prezentu dla kogoś, ale nie wiesz dla

kogo. Zabawa polega na tym, że wszyscy jej uczestnicy losują z worka po jednym lub kilku
przedmiotach, ale nie wiedzą, kto je dostanie. Dzieci ustawiają się, tworząc krąg łapią się za
ręce i w takt  brazylijskiej 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.

WYŚCIG NA MIOTLE 
We Włoszech nie obchodzi się Mikołajek tak jak w Polsce. Ba! W ogóle się ich nie obchodzi.

Więc kto przynosi dzieciom prezenty, jeśli nie św. Mikołaj? Jest nią wróżka o wyglądzie
wiedźmy. Waszym zadaniem będzie wcielenie się w Wiedźmę i pokonanie slalomu. Czy uda

Wam się dostarczyć prezenty na czas?



ŚWIĄTECZNE FIGLE

NAKARM RUDOLFA 
Mikołajki w Belgii i tu sprawa jest ciekawa,  bo istnieje zwyczaj, że Pere Noel  najpierw

przychodzi na rozeznanie. Pierwszy raz odwiedza dzieci 4 grudnia, żeby dowiedzieć się, czy
były grzeczne. Dzieci, żeby przypodobać się Mikołajowi pozostawiają jabłka a czasem sianko

dla Renifera. Zadaniem dzieci jest dobranie się w pary i wylosowanie karteczki z postacią.
Jedna osoba przebiera się za Renifera, zaś druga musi go nakarmić jabłuszkiem.
Utrudnieniem tej konkurencji - Renifer nie może użyć rąk do zjedzenia jabłuszka!

WYŚCIG W SKARPETACH ŚWIĄTECZNYCH 
U naszych zachodnich sąsiadów święty Mikołaj, czyli der Heilige Nicolaus przychodzi do
dzieci w nocy z 5 na 6 grudnia i wkłada prezenty do wystawionych  przez maluchy przed

dom butów lub specjalnych skarpet mikołajowych tzw. Nikolaus-Stiefel. 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.



ŚWIĄTECZNE FIGLE

GIGANTYCZNE SCRABBLE 
W Holandii dzieci prezentami obdarowuje Sinterklass. Przypływa 5 grudnia na statku 

z Hiszpanii. Tradycyjnymi prezentami tego dnia są czekoladowe litery. Zadaniem uczestników
będzie gra w gigantyczne scrabble ze świątecznymi nazwami.  

ŚWIĄTECZNE PRZYSMAKI 
Julemanden to duński Święty Mikołaj, towarzyszą mu elfy. Z całą świtą porusza się saniami

zaprzężonymi w renifery. Dzieci przygotowują świąteczne przysmaki dla elfów. Rano
największą radość sprawia im widok pozostawionych okruchów. Dzieci biorące udział w tym

zadaniu zostają podzielone na dwie grupy. Jedna grupa ma za zadanie wymienić co
najmniej dziesięć tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Druga grupa ma za

zadanie rozpoznać jak najwięcej świątecznych przypraw przy pomocy węchu i dotyku.
Grupa, która wymieni poprawnie wszystkie tradycje lub potrawy zwycięża tę konkurencję. 

WYŚCIG PRZEZ KOMIN 
Kolejna konkurencja związana z Holandią. Holenderski Mikołaj prezenty dostarcza przez

komin - dlatego jego strój jest czarny i niczym nie przypomina Naszego Świętego Mikołaja.
Zadaniem uczestników będzie jak najszybsze przedostanie się na zewnątrz „komina”, czyli

specjalnego tunelu. To konkurencja wymagająca zarówno sprawności fizycznej, jak 
i koordynacji ruchowej. 



ŚWIĄTECZNE FIGLE

ŚWIĄTECZNE PRZECIĄGANIE LINY 
Czechy i Słowacja – tu Mikulas pojawia się jak w Polsce, szóstego dnia grudnia. Święty 

w towarzystwie anioła i czarta zsuwa się po złotej linie, rozciągniętej między niebem i ziemią.
Zadaniem wszystkich dzieci będzie rywalizacja właśnie przy pomocy liny! Podzieleni na

mniejsze drużyny będą musieli  zadbać by Miklaus pojawił się na ziemi. 

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. Przy pomocy tej konkurencji

przypomnimy najważniejsze ciekawostki z naszej podróży. 



ŚWIĄTECZNE FIGLE

UBIERANIE CHOINKI 
Nie może zabraknąć naszej Polskiej tradycji chowania prezentów pod choinkę. 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.  
 

ŚWIĄTECZNE KOŁO FORTUNY 
Przy pomocy kolorowego koła fortuny sprawdzimy kto był najpilniejszym podróżnikiem. Pytania

będą oczywiście dotyczyły naszej podróży mikołajkowej i wiedzy o tradycjach świątecznych 
w różnych stron świata.



ŚWIĄTECZNE FIGLE

WYŚCIG NA WIELOOSOBOWYCH NARTACH 
To własnie dzięki wieloosobowym nartom będziemy przenosić się do kolejnych państw.

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.  

BITWA NA ŚNIEŻKI 
Jedna z najpopularniejszych dziecięcych zabaw na całym świecie podczas zimy –

przeniesiemy ją do lokalu. Drużyny będą miały za zadanie przerzucić jak najwięcej "śnieżek"
na pole przeciwników. 

 



ŚWIĄTECZNE FIGLE

MIKOŁAJKOWE KARAOKE  
W Grecji  w okresie świątecznym kraju dzieci pukają od drzwi do drzwi oraz śpiewają przy
akompaniamencie bębenków i dzwoneczków pieśni pochwalne, które przynoszą szczęście 
i pomyślność.Na zakończenie naszej podróży wspólnie z rodzicami zaśpiewamy świąteczne

piosenki i kolędy specjalnie dla Naszego polskiego Mikołaja. Miejmy nadzieję, że nas
usłyszy i przyleci na swych saniach z prezentami... 

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.



WYSTĘP MAGIKA 
ILUZJONISTY

Jest to specjalnie przygotowany program dla dzieci, który trwa ok.
30-40 minut. "Magiczna podróż" jest niezwykłą przygodą, 
w której najmłodsi zabrani są w świat magii i czarów. Mali

pomocnicy często pomagają nie tylko w niezwykłych numerach
wykonywanych przez iluzjonistę, ale nawet sami momentami stają

się prawdziwymi czarodziejami. Efekty są tak dobrane, aby na
długo pozostały magiczne wspomnienia. Podczas warsztatów

iluzji, Magik będzie uczył prostych, ale zarazem bardzo
efektownych sztuczek. Krok po kroku zademonstruje, 

a następnie zdradzi sekrety sztuk magicznych. Po krótkim treningu
każdy uczestnik warsztatów będzie w stanie powtórzyć

zaprezentowane triki, by później móc stworzyć swój własny, krótki
pokaz iluzji.



ŚWIĄTECZNA FLOTA

DMUCHANE ATRAKCJE I URZĄDZENIA  
To tutaj każdy podróżnik będzie mógł wyszaleć się do woli pod okiem doświadczonych

instruktorów. Nasza kolorowa flota dmuchanych atrakcji zadowoli najbardziej wymagającego
uczestnika zabawy mikołajkowej. Do Państwa dyspozycji:  

 
Dmuchany basen z piłeczkami  
Tablica manipulacyjna + bujaki  
Fotobudka  
Dmuchany dart 
Zjeżdżalnia „Rekin”  
MINI Figlopark  
Trampolina  



ŚWIĄTECZNA FLOTA

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.



MIĘDZYNARODOWE 
MIKOŁAJKI

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

GRUPA EVENTOWA SPARTA MARTA WIĘCEK  
SMOTRYSZÓW 17  
97-512 KODRĄB  
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