
MIKOLAJKI
 
Z wizytą w pracowni św. Mikołaja …  

Przedstawiamy Państwu ciekawą propozycję imprezy mikołajkowej dla dzieci. Fabuła eventu to wizyta w pracowni 
św. Mikołaja. Razem z dziećmi wybierzemy się do fabryki Elfów, gdzie jako dzielni pomocnicy wykonają szereg prac i zadań, 
dzięki którym dzieci na całym świecie otrzymają wymarzone prezenty na czas.

Początek imprezy:
W specjalnym liście od św. Mikołaja, Śnieżynka przekaże dzieciom bardzo ważne informacje. Mikołaj chciałby aby wszyscy 
uczestnicy świątecznego spotkania odwiedziły pracownię Elfów- Jego dzielnych pomocników. Elfy mają bardzo dużo pracy, w 
związku z czym potrzebują pomocy w świątecznych przygotowaniach. Kto okaże się najlepszym pomocnikiem?

Agencja Eventowa PAM Paulina Pyż paulina@pam-event.pl    tel. 505 867 952    www.pam-event.pl 

http://www.pamevent.pl/


MIKOLAJKI
ZADANIA W FABRYCE ELFÓW:

Dzielne Elfy pracują zespołowo, to najlepszy sposób na to, aby zadanie wykonać szybko, sprawnie i bezbłędnie. Dlatego nasze zadanie będą przygotowane w 
formie drużynowych konkursów. Dzieci już na samym początku zostaną podzielone na drużyny. W swoich zespołach będą wykonywac wszystkie świąteczne 
zadania. Wyniki będą zapisywane na dużej tablicy. Na koniec zabawy sprawdzimy, która drużyna zdobyła najwięcej punktów – stając się najlepszymi 
pomocnikami Elfów.

1. ODCZYTYWANIE LISTÓW DO ŚW. MIKOŁAJA
Zadaniem dzieci będzie odczytanie listów od dzieci do św. Mikołaja. W listach będą znajdowały się zagadki dotyczące prezentów, jakie chciałyby otrzymać 
dzieci na całym świecie.

2. PAKOWANIE PREZENTÓW
Elfy przygotowały specjalne worki z prezentami, które trzeba dopiero zapakować. Każda drużyna otrzyma różnego rodzaju pudełka, które należy 
zapakować w świąteczny papier i ozdobić świątecznymi dekoracjami.

3. PRZEWOŻENIE PREZENTÓW
Czasami zdarza się, że prezenty są bardzo ciężkie i nie da rady ich przenieść samemu. Do tego posłuży nam specjalny pojazd, dzięki któremu dzieci będą 
mogły przewieźć je w określone miejsce. Drużyny będą miały za zadanie przewieźć prezent w jedną i drugą stronę.

ELFY to również eksperci w wykonywaniu dekoracji świątecznych. Czas sprawdzić, która drużyna wykona najpiękniejsze ozdoby świąteczne.

4. ŁAŃCUCH CHOINKOWY
Nasze Elfy pracują zawsze w wielkim pośpiechu. Szczególnie jeśli chodzi o ozdoby świąteczne... Każda drużyna będzie miała za zadanie wykonać jak 
najdłuższy łańcuch choinkowy. Tu liczy się dobra organizacja pracy i współpraca w grupie.
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5. ŚWIĄTECZNE BOMBKI

Oprócz wykonanego wcześniej łańcucha, dzieci będą ozdabiać bombki. Każda osoba z drużyny otrzyma styropianową bombkę, którą będzie mógł 
udekorować dostępnymi ozdobami. 

Po dobrze wykonanej pracy, czas na dobrą zabawę. Elfy uwielbiają w wolnym czasie bawić się i uczestniczyć w różnych konkursach. 

6. ZŁAP PREZENT
Zawodnicy z drużyny, rozstawieni w równych odległościach, będą podawali sobie prezent. Należy go złapać i podać kolejnej osobie z drużyny. 

7. PRZEJŚCIE PRZEZ KOMIN
Jak już Mikołaj wyląduje swoimi saniami na dachu domu, to czeka go jeszcze nie łatwe zadanie. Przejście przez komin. Czy dzieci poradzą sobie z tym 
zadaniem? Na pewno!

8. PORTRET ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
Ostatnie zadanie, które na pewno spodoba się dzieciom. Zadaniem każdej drużyny będzie namalować portret św. Mikołaja. Wszyscy uczestnicy biorą 
aktywny udział w tej konkurencji.

WARSZTATY DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH

Podczas trwania całej imprezy, dostępny będzie kącik świątecznych dekoracji. Do dyspozycji będzie mnóstwo materiałów, kolorowych świecidełek, 
świątecznych szablonów.

- dekorowanie styropianowych bombek
- wykonywanie świątecznych stroików
- przygotowywanie kopert i kartek na list do św. Mikołaja
- wykonywanie świątecznych dekoracji z papieru, masy solnej
- kolorowanki świąteczne
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Wykonane przez siebie prace dzieci będą mogły zawiesić na choinkach porozstawianych w warsztacie aby wszyscy uczestnicy imprezy mogli podziwiać 
powstałe cuda, a na sam koniec imprezy- zabrać ze sobą do domu.

WARSZTATY DEKORACJI BALONOWYCH i MALOWANIA BUZI
Dzieci będą miały okazję pomalować sobie buzię w świąteczne akcenty. Dostępne będą różne wzory świąteczne, dzięki którym Animatorka wykona magiczny 
makijaż na buziach dzieci. Dodatkowo, każda osoba będzie mogła otrzymać świąteczny balonik. A dla chętnych nauka wykonywania świątecznych dekoracji 
balonowych.

KĄCIK DEKOROWANIA CIASTECZEK I PIERNIKÓW
Słodki przystanek dekorowania ciasteczek. Dzieci będą miały do dyspozycji różnego rodzaju ciasteczka, ciastka i pierniczki oraz kolorowe lukry. Pod okiem          
Śnieżynki dzieci stworzą przepiękne świąteczne ciasteczka, które będą mogły podarować komuś bliskiemu lub samemu zjeść je ze smakiem.
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WIZYTA ŚW. MIKOŁAJA

Pod koniec imprezy pojawi się długo wyczekiwany gość
- Św. Mikołaj. Zaprosimy go do siebie aby usiadł na swoim tronie i odpoczął. 
Mikołaj na pewno będzie bardzo ciekawy i zapyta się Elfów czy udało się dzieciom odwiedzić
wszystkie świąteczne przystanki i wykonać na nich zadania. Która z drużyn okazała się być
najlepszą?

Dzieci pochwalą się dekoracjami, które wykonały w świątecznych 
warsztatach- Mikołaj uwielbia takie niespodzianki.
Na koniec wykonamy dzieciom zdjęcia z Mikołajem. 
Na życzenie Św. Mikołaj wręczy dzieciom paczki

ZAPYTAJ O CENĘ
(cena uzależniona od ilości atrakcji oraz ilości uczestników)

GRATIS: pyszna świąteczna wata cukrowa
Cena zawiera: 

- obsługę Animatorów w świątecznych strojach
- wszystkie potrzebne materiały i gadżety potrzebne do przeprowadzenia animacji
- krzesełka i stoliki dla dzieci
- nagłośnienie
- drobne upominki w konkursach
- wizyta św. Mikołaja
- dokumentacja fotograficzna
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