ANIMACJE DLA DZIECI
WEEKEND ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 2017
Z myślą o naszych Najmłodszych przygotowaliśmy przeciekawą ofertę animacyjną.
Dzieci -w świątecznej atmosferze- spotkają nie tylko Świętego Mikołaja, ale też poznają jego kreatywnych
pomocników- Elfy.
Moc atrakcji pozwoli poczuć magię nadchodzących Świąt: wspólnie napiszemy list do św. Mikołaja, z nadzieją,
że nasze wszystkie życzenia się spełnią.
Jak prawdziwi pomocnicy Mikołaja przygotujemy dla naszych Rodziców specjalne podarunki metodą decoupage.
Nauczymy się ulubionej piosenki i tańca Mikołaja lub razem z Rodzicami wystartujemy w świątecznej
Olimpiadzie Elfowej.
Z całą ekipą Elfów zamienimy się w detektywów i będziemy poszukiwać tajemniczego listu,
który ukrył przed nami Święty Mikołaj.
Oczywiście po całodniowych atrakcjach odbędzie się długo wyczekiwane spotkanie z Mikołajem
oraz show gdzie przy ulubionych piosenkach Dzieci zaprezentują swoje podarunki.
Ostatniego dnia nauczymy się tworzyć magiczny śnieg udowadniając, że nie ma rzeczy nie możliwych.

08.12.2017 r. (Piątek) - POZNAJMY SZALONE ELFY
W tym dniu poznamy szalone Elfy, które będą z nami tworzyć przez cały weekend. Razem przygotujemy się
do spotkania ze Świętym. Mikołajem. Elfy pokażą nam jak zaszaleć na sportowo, by później razem odkryć
tajemnicze kroki ulubionych piosenek Mikołaja. Wspólnie z Elfami przygotujemy dekoracje na choinkę i kartki
by stworzyć magiczną atmosferę.

Od godz. 18.00 do godz. 20.00
-przygotowania do spotkania ze Świętym Mikołajem;
-szalone sportowe zabawy z Elfami;
-Mini Disco Elfowe;
-kącik plastyczny- tworzenie dekoracji na choinkę oraz konkurs plastyczny: tworzenie kartki świątecznej
do św. Mikołaja.

09.12.2017 r. (Sobota ) - SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM
W tym dniu przeniesiemy się do fabryki zabawek Świętego Mikołaja, by razem z poznanymi już Elfami,
przygotować świąteczne prezenty dla Rodziców. Trzeba będzie wykazać się nie lada zdolnościami, by wspólnie
stworzyć prezent dla najważniejszego dzisiaj gościa. To jednak nie wszystko. UWAGA! Zaginęła czapka Mikołaja,
koniecznie musimy ją znaleźć. Czasu jest nie wiele. TIK TAK, TIK TAK. To już ta chwila, na którą czekaliśmy
cały długi rok. Wspólnie spotkamy się ze Świętym Mikołajem i obejrzymy show naszych szalonych pomocników.

Od godz. 11.00 do godz. 13.00
-warsztaty artystyczne (decoupage)- przygotowanie prezentów świątecznych dla Rodziców;

Od godz. 14.00 do godz. 17.00
- kącik plastyczny- pisanie listu do św. Mikołaja oraz tworzenie dla niego wspólnego prezentu podczas wieczornej
wizyty;
-podchody- poszukiwanie zaginionej czapki Świętego Mikołaja ... czasu jest niewiele!

Od godz. 18.00 do godz. 20.00
- spotkanie z Mikołajem;
-show Elfowe;
-rodzinny wyścig reniferów;
-Mini Disco.

10.12.2017r. (Niedziela) - ULEPIMY DZIŚ BAŁWANA?
Tego dnia przeniesiemy się w magiczny świat nauki, gdzie wraz z Pomocnikami dokonamy rzeczy niemożliwych.
Razem stworzymy śnieg i trzeba będzie wykazać się sprytem, by wszystko poszło po naszej myśli.

Od godz. 10.00 do godz. 12.00
- warsztaty naukowe (sensoryczne)- zabawa poprzez naukę: zabawa cieczą nienewtonowską oraz tworzenie śniegu.

