
W POSZUKIWANIU
MAGII ŚWIĄT



ELEMENTY
SPOTKANIA

MIKOŁAJKOWEGO

MIKOŁAJKOWY BLOK ZADANIOWY -
Kreatywny program z zabawami i konkursami

prowadzony przez konferansjera. Poprzez zabawę
doskonalimy umiejętności komunikowania się oraz
prezentowania własnych sprawności pośród dzieci. 

ŚWIĄTECZNY WARSZTAT PLASTYCZNY -
Warsztaty oparte są na nietuzinkowym, autorskim 
programie, z szeroką gamą artykułów plastycznych.

Wykwalifikowani prowadzący mają za zadanie
rozwijać twórczą swobodę bez wyuczonych 

schematów.

MIKOŁAJKOWE FIGLE - Do Waszej dyspozycji
oddajemy nasze dmuchane atrakcje, które na

każdym evencie cieszą się ogromną popularnością.
Zapewniamy również Fotobudkę!



ELEMENTY
SPOTKANIA

MIKOŁAJKOWEGO
BAJKOWI PRZYJACIELE - Elsa, Bałwanek Olaf,

Myszka Minne mogą pojawić się na Waszym
spotkaniu!

POCZĘSTUNEK - W naszej ofercie znajdziecie
również możliwość zorganizowania

słodkiego poczęstunku dla Waszych gości!

WIZYTA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA - Takiego gościa
nie może zabraknąć na żadnym evencie

mikołajkowym!

ŚWIĄTECZNE PACZKI - Zapewniamy upominki dla
uczestników spotkań mikołajkowych wedle życzeń

klienta. 

SCENOGRAFIA - Event mikołajkowy jest
doprecyzowany pod kątem scenografii. Chatka

Mikołaja, sanie czy wytwornica śniegu - to wszystko
w naszej ofercie!



Kto z nas nie lubi Świąt? Wspólne przygotowania,
czas spędzony w gronie najbliższych, piękne
prezenty i kolędowanie – kto tego nie kocha?

Niestety znamy jedną taką postać! Jest bardziej
zielony niż choinka i nie przepada za

świętami. Czy wiecie kto to taki? Ten zielony
stworek to Grinch! On będzie robił wszystko, by
zakłócić nam tę radosną atmosferę ale my się nie

damy! Wręcz przeciwnie! Naszym zadaniem
będzie przekonać tego zielonego, włochatego
stworka, że Święta to najcudowniejszy okres
roku – zrobimy to przy pomocy świątecznych

zabaw, a na stanowiskach plastycznych
wykonamy piękne dekoracje, które przekonają

Grincha że Święta są wyjątkowe!
Akcja Magiczne Święta czas start!

GRUPA
EVENTOWA
SPARTA

PREZENTUJE...

W POSZUKIWANIU MAGII
ŚWIĄT



MIKOLAJKOWY BLOK ZADANIOWY
Naszym zadaniem będzie wykonanie wszystkich

świątecznych zadań, aby stworek Grinch przekonał się, że
Święta są piękne!

/



1. CHOINKOWY ZAWRÓT GŁOWY – Bez niej Święta nie
mogą się odbyć! Tak to choinka! Konkurencja polegająca na
wykonaniu i ozdobieniu choinki. Stworzymy dwie drużyny,

których zadaniem będzie skonstruowanie kartonowej
choinki i wykonanie zdobień z dostępnych materiałów

plastycznych.

2. PAKOWANIE PREZENTÓW – Była choinka więc muszą
być prezenty. W okresie przedświątecznym wyjątkowo

dbamy dzielenie się dobrem. Obdarowujemy najbliższych
prezentami. Czas przećwiczyć nasze umiejętności. Każda
drużyna będzie musiała zapakować 10 prezentów w jak
najszybszym czasie najlepiej jak tylko potrafi. Oceniana
będzie kreatywność oraz estetyka wykonania zadania.

MIKOLAJKOWY BLOK
ZADANIOWY
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3. ŚWIĄTECZNY STÓŁ – Wigilijny stół jest najważniejszym
miejscem podczas Świąt Bożego Narodzenia. To tu

spotykamy się ze swoimi najbliższymi, poza karpiem
i tradycyjnymi potrawami świątecznymi, nie może na nim
zabraknąć kolorowych dekoracji, a pod obrusem sianka.

W tej konkurencji podzielimy się na dwie drużyny,
a naszym zadaniem będzie stworzenie świątecznych

dekoracji oraz najbardziej efektowne udekorowanie stołu.
Wygrywa ta drużyna, przy której stole Grinch zechce

usiąść.

4. PIERNIKOWE SZALEŃSTWO – Dekorowanie pierników
to zdecydowanie jedna z najsłodszych

i najprzyjemniejszych tradycji wigilijnych. Zadaniem
naszych uczestników będzie złożenie piernikowego domku,
a następnie udekorowanie go za pomocą kolorowego lukru

i jadalnych ozdób. Zwycięzcami zostaną Ci uczestnicy,
których piernik wyglądać będzie bardziej apetycznie.

MIKOLAJKOWY BLOK
ZADANIOWY
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5. ŚWIĄTECZNE KALAMBURY - Któż z nas nie lubi gry
w kalambury. Nasze kalambury będą magiczne, ponieważ

będą świąteczne. Stworzymy rodzinne pary. Zadaniem
rodziców będzie odgadnięcie co rysuje lub pokazuje ich

dziecko!

6. WYŚCIGI RENIFERÓW – Kolejne świąteczne zadanie
drużynowe. Nasze specjalne renifery to zwierzaki

wielozadaniowe. Szczęście daje im smaczna marchewka
i odrobina ruchu. Zadaniem naszych uczestników będzie

doprowadzenie specjalnego reniferka do smacznej
marchewki. Wygrywa ta drużyna, której reniferek jako

pierwszy napełni swój brzuszek.

MIKOLAJKOWY BLOK
ZADANIOWY
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7. ŚWIĄTECZNA UKŁADANKA - Tak jak Święta Bożego
Narodzenia łączą wszystkie rodziny, tak naszym zadaniem

będzie połączenie gigantycznych puzzli z motywem
świątecznym. Grupy otrzymają identyczne puzzle, wygra
drużyna, której uda się ułożyć puzzle w szybszym casie.

8. MIKOŁAJKOWA ŁAMIGŁÓWKA - Nasze świąteczne
łamigłówki pobudzą nawet najbardziej zmarznięte i ospałe

główki. Przedstawimy Wam krzyżówkę w rozmiarze XXL,
której rozwiązanie będzie możliwe po rozwikłaniu kilku
zagadek. Aby nie było łatwo, żeby otrzymać zagadkę,

będziecie musieli wykonać zadanie od Grincha! Pamiętajcie,
że będzie on utrudniał nam wykonanie tego zadania!

MIKOLAJKOWY BLOK
ZADANIOWY
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ŚWIĄTECZNY WARSZTAT
PLASTYCZNY

Podczas naszego spotkania do Waszej
dyspozycji będzie szereg warsztatów 

plastycznych, dzięki którym będziemy mieć
większe szanse, aby Grinch przekonał się do

magii Świąt!



ŚWIĄTECZNY
WARSZTAT
PLASTYCZNY WIANKI BOŻONARODZENIOWE

Wianki dekoracyjne to tradycyjny element świątecznego
wystroju. Na naszym stanowisku dzieci otrzymają

styropianowe oponki, które będą mogły dekorować
techniką dowolną. Do dyspozycji uczestników będą

kolorowe wstążki, szyszki, bombki oraz cekiny.

DEKORACJE W STYLU MAKRAMA
Makrama to sztuka wiązania sznurków bez użycia igieł,
drutów lub szydełka. Niewiele osób jednak wie, że przy
użyciu najprostszych węzłów można stworzyć piękne

dekoracje choinkowe. Na zajęciach pokażemy uczestnikom
techniki wiązania specjalnych sznurków do makramy tak,

by powstały dekoracyjne ozdoby.



SKRZYDŁA Z KARTONU
Aniołki są nieodzownym elementem związanym ze
Świętami Bożego Narodzenia. Przedstawimy kilka

pomysłów na wykonanie dekoracyjnych aniołków za
pomocą papieru technicznego, papierowych talerzyków

oraz kolorowego papieru. Uczestnicy zajęć po wykonaniu
aniołka będą mogli go udekorować przy pomocy

kolorowych cekinów i wstążek.

ANIOŁKI Z MASY PORCELANOWEJ 
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.

ŚWIĄTECZNY
WARSZTAT
PLASTYCZNY



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.

ŚWIĄTECZNE KUBKI 
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!

ŚWIĄTECZNY
WARSZTAT
PLASTYCZNY
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