
MIKOŁAJKI

GORĄCZKA ŚWIĄTECZNEJ NOCY.....
Scenariusz imprezy mikołajkowej:
„W pracowni św. Mikołaja panuje prawdziwa gorączka świątecznej nocy... Zapracowane Elfy i inni pomocnicy św. Mikołaja, jak co roku w wigilijną noc mają ręce
pełne roboty. Tyle pracy przed nimi, tyle prezentów do przygotowania i spakowania. Nie ma rady, Elfy potrzebują pomocy i wsparcia. Z wielką radością przyjmą 
do swojej pracowni chętne dzieci, które pomogą im w przygotowaniu wszystkich prezentów.”

Dzieci będą miały do wykonania ciekawe zadania świąteczne. Będą to różnego rodzaju konkursy, zabawy i zagadki. Po każdym wykonanym zadaniu, dzieci 
otrzymywać będą wskazówkę do kolejnej zagadki...
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ŚWIĄTECZNE ZADANIA

Nasze dzielne Elfy mają tym razem tyle pracy, że same nie poradzą sobie na pewno - potrzebna im pomoc. Dzieci będą miały do wykonania kilka zadań 
specjalnych. Każde z nich będzie nagradzane wskazówką do kolejnego, a wszystko po to aby praca szła sprawnie. Kto okaże się najsprytniejszym pomocnikiem? 
Które drużyna pokaże że jest najlepszą świąteczną ekipą dzielnych pomocników? Okaże się już niedługo....

1. ŚWIĄTECZNE REBUSY I ZAGADKI
Zadaniem dzieci będzie odgadnięcie świątecznych haseł, związanych z wymarzonymi prezentami, jakie dzieci chciałyby otrzymać od św. Mikołaja.

2. PREZENT NIESPODZIANKA
Elfy mają tyle zabawek do zapakowania, że czasem jest się łatwo pomylić. Drużyny będą miały za zadanie zapakować prezent, w którym będzie znajdowała 
się niespodzianka, a następnie każda z drużyn będzie losowała prezent dla siebie.

3. ŚWIĄTECZNE SZTUCZKI
Kto z dzieci nie lubi oglądać sztuczek, a jeszcze nauczyć się wykonywać się je samodzielnie? Sprawdzimy, która z drużyn poradzi sobie z tajemniczym 
zadaniem najlepiej. Nasz Elf- cyrkowiec, będzie się bacznie przyglądał.

ŚWIĄTECZNY POKAZ CYRKOWYCH SZTUCZEK 
Nasz Elf- cyrkowiec zaprezentuje dzieciom ciekawe sztuczki, gwarantujemy dużo uśmiechu i świetną zabawę podczas jego pokazu. 

4. LATAJĄCE PREZENTY
Przerzucić tonę prezentów w jedną noc? Czy to możliwe? Zobaczymy, jak dzieci poradzą sobie z tym zadaniem. Będą musiały w jak najkrótszym czasie 
przerzucić prezenty do sań św. Mikołaja. Tylko ostrożnie, tak aby żaden prezent nie spadł...
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5. ŚWIĄTECZNE KRĘGLE

Takich kręgli to jeszcze nie było. To będzie wielka niespodzianka dla dzieci. Komu uda się zbić wszystkie kręgle?

6. ŚWIĄTECZNE MEMO
Drużyny wytypują jedną osobę, której zadaniem będzie odkrywanie i szukanie pary obrazków. Oczywiście cała drużyna pomaga tej osobie, sugerując gdzie 
jest drugi, taki sam obrazek.

7. BAŁWANEK
Zadaniem dzieci będzie stworzenie bałwanka na dużym brystolu. Będą mieli do dyspozycji materiały plastyczne oraz duuużooo białej waty.

8. ADWENTOWE ZAGADKI
Ostatnie zadanie, które na pewno spodoba się dzieciom. Zadaniem uczestników będzie wybranie adwentowego kartonika i udzieleni odpowiedzi na zawarta 
w nim świąteczną zagadkę.

WARSZTATY DEKORACJI ŚWIĄTECZNYCH

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

- dekorowanie styropianowych i akrylowych bombek
- wykonywanie świątecznych stroików
- dekorowanie drewnianych witraży świątecznych
- wykonywanie świątecznych dekoracji 
- 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 MYDLARSKIE NOWOŚĆ
To nowość w naszych świątecznych animacjach. Warsztaty, w których i dzieci i dorośli będą mogły wykonać swoje świąteczne mydełko. Do dyspozycji różne 
kształty, barwniki, świąteczne zapachy. Takie cudo świetnie nadaje się na prezent pod choinkę dla najbliższych.

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.

PESTKA EVENT Paulina Pyż      paulina@pestkaevent.pl    tel. 505 867 952    www.pestkaevent.pl 

http://www.pamevent.pl/


MIKOŁAJKI
KĄCIK ZABAW DLA NAJMŁODSZYCH

Dla najmłodszych zorganizujemy kącik zabaw.  
- mega klocki do układania 
- miękkie zabawki (bujak, fotel) 
- zabawki edukacyjne, namiocik
- stolik z krzesełkami 

 

ŚWIĄTECZNE WARSZTATY CYRKOWE

Zorganizujemy kącik świątecznych zabaw cyrkowych, gdzie pod okiem naszego Elfa- cyrkowca, dzieci będą miały
okazję nauczyć się zabawnych sztuczek.
- żonglowanie kulami śnieżnymi
- kręcenie wirującymi talerzami
- chodzenie na szczudłach
- machanie wstążkami
- kręcenie hula-hop

DEKOROWANIE ŚWIĄTECZNYCH SŁODKOŚCI

Dla łasuchów przygotujemy kącik dekorowania pierniczków i ciasteczek. 
AJMŁODSZYCH
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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 odnaleźć wszystkie świąteczne
skarpety z zadaniami. 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

CENA CAŁKOWITA do indywidualnego ustalenia
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

DODATKOWE KOSZTY:
- wynajęcie sali , organizacja poczęstunku dla dzieci i dorosłych
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