
ANIMACJE WG SCENARIUSZA: 

 
1. Urodziny balonowe. 
Zapraszamy do krainy magicznych balonów, ale 
aby s ię do n ie j dostać trzeba przejść 
skomplikowany tor przeszkód. Balony będą nam 
towarzyszyć przez całą imprezę. Zamienimy je 
w magiczne zwierzątka, sprawimy, że będą się 
świecić. Zaprojektujemy własne szalone balony. 
 
2. W rytmie muzykI,  
Kiedy zaczyna grać muzyka, nasze nogi same 
zaczynają się poruszać. Nauczymy się tańców z 
różnych stron świata. W rytmie muzyki 
odtańczymy taniec z szarfami czy kołami. 
Zumba będzie nam towarzyszyć przez całe 
urodziny. Zamienimy się też w instruktorów 
tańca.  
 
3. Świnka Peppa 
Wybierzemy się dzisiaj w różowy świat 
cudownej świnki - przyjaciółki dzieci! Poznamy jej 
ukochane zabawy i gry. Będziemy mieć też 
okazje udekorować jej ulubione przepyszne 
ciasteczka! 

4 Basia 
Basia to naj lepsza przyjació łka każdego 
przedszkolaka! Dzisiaj zaprosiła nas do swojego 
domu. Razem z nią pobawimy się w znane 
zabawy dziecięce, a urodziny zakończymy 
dekorowaniem ciasteczek.  



5. Kraina Lodu 
Elza z Olafem zabiorą nas na prawdziwą 
przygodę. Zabawę rozpocznie jazda na łyżwach, 
n a k t ó r yc h t r z e ba b ę d z i e p o k o n a ć 
skomplikowany tor przeszkód. W rytmie muzyki 
będziemy poznawać różne strony Arendell. 
Urodziny zakończymy quizem wiedzy o naszych 
cudownych bohaterach. 
 
6. Kucyki Pony 
Dzisiaj przejdziemy prawdziwe szkolenie z 
Celestią. Nauczy nas ona jak należy czarować w 
świecie Equestrii: poznamy magiczne ciecze, 
zbudujemy własny wulkan. To wszystko, żeby 
wygrać z księżniczką Luną! 
 
7. Królestwo Syrenki Arielki 
W głębiach oceanu mieszka Arielka. Razem z nią 
oddamy się cudownym zabawom. Na początku 
p r z yg o t u j e m y s o b i e o d p o w i e d n i ą 
charakteryzację, każdy z nas będzie miał okazję 
posiadać włosy jak Arielka i zaprojektować 
własny naszyjnik. W rytm morskich opowieści 
oddamy się zabawą nad morzem i na plaży. 
 
8. Hello Kitty 
To s łodka kotka, którą zna chyba każde 
dziecko…. W trakcie urodzin przeniesiemy się do 
jej krainy. Poznamy różowy świat słodkich 
k o c i a k ó w . W y k o n a m y s e r i e z a d a ń 
zarezerwowanych specjalnie dla nich! Miaaał! 
 
9. Na zamku - rycerze i księżniczki 
Wielki bal u księżniczki i rycerzy. Bal rozpoczyna 
się pokazem mody z zaprojektowanymi przez 
siebie strojami. Chłopcy zaprezentują też swoje 
szable. Poznamy też uroki błazna oraz oddamy  
się porywającym zabawom muzycznym. 



10. Przyjęcie u indyjskiej księżniczki w Bollywood 
Rozpoczynamy od charakteryzacji na przyjęcie 
u księżniczki. Musimy wyglądać odpowiednio. W 
rytm bollywodzkich przebojów oddamy się 
szalonym zabawom. Poznamy podstawowe słowa 
w indyjskim języku. Urodziny zakończymy 
wykonaniem wspaniałych mandali z użyciem 
przypraw. To będą pachnące cudowne urodziny. 
 
11. Hawaje 
Dopływamy do wspaniałej wyspy. Na początek 
musimy pokonać skomplikowany tor przeszkód. 
W rytm tańca „Hula” poznamy podstawowe 
zwroty w języku tego pięknego zakątka świata. 
Każdy przygotuje sobie swój własny naszyjnik z 
kwiatów.  Życie na wyspie nie obędzie się bez 
zabaw z kokosami 
 
12. Psi Patrol 
Razem z  Ryderem rozwiążemy całą serię 
zagadek i problemów. Po ich rozwiązaniu czeka 
nas bal u Marshalla, jednak zanim on się 
rozpocznie, trzeba będzie coś odnaleźć…. coś co 
zniknęło w magiczny sposób. 
To będzie niesamowity dzień pełen wrażeń! Psi 
Patrol gotowy do akcji? 

13. Cars: (Zygzak i przyjaciele) 
Gotowi do startu……? Start! Zaczynamy nasz 
wielki wyścig! Przez całe przyjęcie będziemy 
starali się pokonywać naszych przeciwników. 
Dzisiaj okaże się, który zawodnik jest: najszybszy, 
najsprawniejszy, najodważniejszy. Czy wygra 
Zygzak McQueen czy może świat ujrzy nowego 
liczącego się w świecie wyścigów zawodnika? 



14 Strażak Sam 
Dz iec ięca drużyna strażacka prze jdz ie 
prawdziwie szkolenie. Rozpoczniemy od gry w 
poszukiwanie wskazówek. Następnie ugasimy 
najprawdziwszy pożar. W trakcie misji ratunkowej 
będziemy ścigać się nie tylko z kolegami, ale 
także z czasem! 

15. Tomek i Przyjaciele 
Wspólnymi siłami razem z dzielnym i użytecznym 
parowozem Tomkiem wybierzemy się w dłuuuugą 
podróż. Poznamy szczegółowo rożne ciekawe 
kraje. Spróbujemy smaków, tańców i strojów z 
różnych stron świata! Jedziemy! 

16. Piraci z Karaibów: piraci i piratki w poszukiwaniu skarbów  
Ahoj piraci! Wyruszamy w prawdziwą wyprawę. 
Mamy do pokonania serię skomplikowanych 
zadań sprawnościowych. Po ich wykonaniu 
d o s t a n i e c i e m a p ę p r o w a d z ą c ą d o 
najprawdziwszego skarbu. Ciekawe czy uda Wam 
się odnaleźć skrzynie? 
 
17. W krainie czarów: Harry Potter  
Czary i magiczne zaklęcia. Pierwszą lekcją w 
naszej szkole dla czarodziejów będą „Eliksiry”. 
N a s tęp n i e p r ze j d z i emy do n a j ba rdz i e j 
niebezpiecznych zadań w trakcie lekcji - „Czarnej 
Mag i ” . Urodz i ny zakończymy ba l em w 
Dormitoriach. 
 
18. Star Wars 
Rozpoczynamy od szkolenia rycerzy Jedi. 
Szkolenie to przygotuje nas do przechwycenia 
skarbów Lorda Vadera. Jeżeli w trakcie urodzin 
rozwiążemy każde zadanie, skarb Vadera będzie 
nasz. Budowanie kosmicznego wahadłowca to 
jedynie początek naszej przygody.  



19. Lego Ninjago 
Najpierw musimy zbudować własnego Ninjago, a 
w tym celu musimy odszukać wszystkie jego 
elementy. Zostały one ukryte bardzo dokładnie. 
Mamy też do wykonania wiele zadań ruchowym, 
ale najpierw każdy zmieni się w Ninjago! 

20. Lego Mincraft  
Budujemy własną krainę Minecraft. W trakcie 
urodzin musimy zbierać jak najwięcej surowców, 
by wytwarzać potrzebne nam przedmioty. 
Surowce można zdobyć , gdy pokonamy 
wszystkie punkty na naszej specjalnej mapie. 
 
21. Akademia Magi 
Przen ies iemy s ię w zaczarowany świat 
wypełniony magicznymi miejscami i postaciami. 
N a u k a z a k l ę ć b ę d z i e ł a tw i e j s z a , g d y 
wykorzystamy do niej własnoręcznie zrobioną 
różdżkę. Każde dziecko wykona też samodzielnie 
magiczny medalion… 
 
22. Toy Story  
To niesamowita podróż w świat zabawek. Chudy 
ma wielki problem, który tylko my możemy 
rozwiązać ! Zostawi ł nam wiele wskazówek.  
Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie znaleźć 
rozwiązanie! Każdy z nas będzie miał też szanse 
zamienić się w wybraną zabawkę, a nawet nadać 
sobie imię.  
 
23. Superbohaterowie 
Dzisiaj na przyjęciu spotkasz prawdziwych 
boha terów . Każdy będz i e m i a ł s zanse 
przygotować swoją w łasną pelerynę, która 
pomoże Wam w wykonaniu wielu zadań. Musicie 
znaleźć w sobie dużo odwagi, bo niektóre zadania 
będą bardzo skomplikowane…. 



 
24. Budowlane urodziny z Bobem Budowniczym 
Zbudujemy dzisiaj własne miasto. Mamy do 
wykorzystania wiele materiałów. Wszyscy już 
przygotowani, więc do pracy się zbieramy. Zanim 
jednak rozpoczniemy, musimy dostać się na 
budowę. Uwaga na głowę!! Drużyno - damy radę? 
 
25. Minionkowe urodziny 
Zabawy z prawdziwym Minionkiem, który 
zabierze Was na najlepsze przyjęcie urodzinowe. 
Przygotował on specjalny układ taneczny oraz 
tor przeszkód. Zabawy z Minionkiem nie będą 
łatwe, bowiem lubi on robić dzieciom kawały:) 
 
26. Dyskoteka z karaoke 
Szał ciał. Dyskotekowe światła, najlepsze hity 
mu zycz n e ! To ws zys t k o p o ł ączymy z 
n a j p rawd z i w s z ym k a ra o ke . To b ę d z i e 
emocjonujący dzień. 

27. Scenariusz detektywistyczny „HOPSASKA” 
Co pomyślicie, jeśli Wam powiem, że..... HOPSASKA 
to nie tylko sala zabaw…. Tutaj ukrywa się wiele 
tajemnic i ukrytych miejsc. Tak, tak! Urodziny się 
rozpoczną , ale aby je zakończyć , trzeba 
odszukać i rozwiązać wiele zadań. Jeśli nam się 
nie uda, urodziny będą trwać dalej i dalej….;) 



EKSPERYMENTY 
 

1. Pokaz chemiczny (mini wybuchy, para, ogień) 
Podczas pokazu zaprezentowane zostaną widowiskowe 
doświadczenia chemiczne, m.in. sprawdzimy czy coś 
może wybuchnąć, a może nawet wyparować. Dla 
odważnych nie  zabraknie również eksperymentów z 
ogniem!  Z taką kombinacją żywiołów nikt nie będzie się 
nudził! 

 
2. W krainie lodu (suchy lód) 
Pokaz doświadczeń z bardzo zimną substancją - suchym 
lodem! Lód nie topi się i daje nam fantastyczne efekty 
wizualne, które każdego wprawiają w zdumienie. 
Fenomenalna mgła - chmura wytwarzana podczas 
pokazu z pewnością urzeknie każdego! Zabawy będzie 
co nie miara! 

 

3. Laboratorium chemiczne (atrament, ciecze)  
Probówki, pipety, kolby, dziwne ciecze, mnóstwo 
kolorów i zachwyt w oczach młodych chemików - tak 
w łaśnie wyglądają warsztaty chemiczne. Razem 
odkryjemy recepturę tajnego sympatycznego 
atramentu i przygotujemy wielobarwne probówki. Świat 
chemii okaże się ciekawy, kolorowy i przede wszystkim 
zrozumiały! 

 
4. Laboratorium doświadczeń z balonami 
Zapraszamy na balonowe szaleństwo! Pokażemy, że balon 
można nadmuchać na wiele różnych sposobów. Czy da 
się nadmuchać balon w .… butelce? W naszym balonowym 
laboratorium zrobimy także fantastyczne szaszłyki 
balonowe!  

  



5. Laboratorium tworzenia mikstur i magicznych eliksirów 
Aby zostać czarodziejem nie trzeba jechać do 
Hogwartu, wystarczy „laboratorium tworzenia mikstur i 
magicznych eliksirów”. W ramach warsztatów uczestnicy 
wytworzą substancje o konsystencji glutka, napiszą listy 
atramentem sympatycznym i przygotują wielokolorowe 
ciecze.    

 
6. Slime’owe laboratorium 
Ciągnący, klejący, lejący. Czasem biały, innym razem 
zielony lub przeźroczysty - po prost slime! Zapraszamy 
na wyjątkową zabawę, podczas której stworzymy glutki 
według własnego projektu. Dodamy piankę do golenia, 
brokat, kulki albo inne wyjątkowe składniki i zaczniemy 
super zabawę. Dzieci będą mogły zabrać slime’a do domu! 

 
7. Laboratorium bajkowe 
Zapraszamy do wspólnego eksperymentowania w 
bajkowej krainie. Czy da się malować... na mleku? Jak z 
magicznego stawu złowić złotą rybkę, która spełni nasze 
życzenia? Wspólnie przygotujemy rozkwitające na wodzie 
kwiatki Calineczki i zrobimy wielokolorową chemiczną 
niby lawę lampę. Zapewniamy hipnotyzujące wrażenia! 



WARSZTATY 

 
1. Rękodzieło: warsztaty mydlarskie 
Na warsztatach dzieci wykonają małe, kolorowe 
mydełka z bazy glicerynowej. Ozdobimy je ziarenkami 
kawy, dodamy ulubione olejki zapachowe. Dzieci 
dowiedzą się, dlaczego warto myć ręce i jak 
produkowane jest mydło. Mydełko dzieci zabiorą do 
domu! 

Na Państwa życzenie dostępne są również inne warsztaty: robienia 
bransoletek, świec, malowania toreb… zapytaj w lokalu)  

 
2. Dogoterapia 
W czasie tego najważniejszego dnia, jedną z atrakcji 
może być obecność odpowiednio przygotowanego 
psa. Animacja w czasie urodzin zawiera zabawy 
ruchowe, manualne, elementy edukacyjne i kontakt 
z psem, który przynos i ma ły prezencik – 
niespodziankę . Każda wizyta dostosowana jest 
do wieku dzieci i ilości dzieci.  
Duża frajda dla wszystkich! 
 
3. Gordonki ( dla maluchów 0-3 lata) 
Za jęc ia po lega ją na stymu lowan iu rozwo ju 
muzycznego dziecka głównie za pomocą śpiewu. Ich 
głównym celem jest rozwój zdolności muzycznych i 
kształtowanie języka muzycznego, a za ich pomocą 
wspieranie wszechstronnego rozwoju dziecka. 
Zajęcia odbywają się w formie „śpiewanek i 
rytmiczanek” – dzieci poprzez zabawę poznają 
melodie w różnych skalach modalnych, czy proste i 
skomplikowane rytmy.  



Zabieramy ze sobą wygodny strój, zmieniamy obuwie, (lub zostajemy w 
w skarpetkach). Opiekunów zachęcamy do czynnego uczestnictwa! 
Dzieci (te poruszające się samodzielnie) mają pełną swobodę ruchu, nie są 
zmuszane do siedzenia w miejscu.. 
 
4. Sensoplastyka (dla maluchów 0-3 lata) 
To zajęcia wpływające na optymalny rozwój całego 
organizmu. Stymulując receptory wpływamy na 
rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im jest ich 
więcej tym „łatwiej” nam się myśli, tym sprawniej 
przebiegają wszelkie procesy umysłowe. Podczas 
tego warsztatu czerpiemy czystą radość – bawimy 
się, chlapiemy, brudzimy, stymulujemy. Budzimy 
wszystkie zmysły, a więc jest kolorowo, pachnąco, 
głośno. Dotykamy wielu faktur, bazujemy WYŁĄCZNIE 
na produktach spożywczych. Zajęcia prowadzone są 
przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia. 


