
 

Zabawa Sylwestrowa dla Dzieci*  
31.12.2019 r. (Wtorek)  

w godz. 19.00-01.00  
 

Motyw przewodni: 

Sylwester w blasku fleszy 

Taki wieczór zdarza się tylko raz w roku.  

Animatorzy -dbając o niepowtarzalny klimat i wspaniałą zabawę -zadbają, aby upłynął w wyjątkowej 

atmosferze. Tym razem spotkamy się na uroczystej gali, a każdy z Gości będzie mógł poczuć 

się jak prawdziwa Gwiazda Czerwonego Dywanu! Odkryjemy moc atrakcji 

i niespodzianek, bawiąc się w rytm największych światowych przebojów! 

Zabawy zostały przygotowane z uwzględnieniem różnorodności wieku  

oraz zainteresowań Uczestników. Szeroka oferta atrakcji pozwoli zatańczyć przy 

akompaniamencie znanych utworów. Wykazując dziecięcą kreatywność,  stworzymy 

niepowtarzalne maski lub stroje, dopełniając swoje wyjątkowe kreacje. 

Nie zabraknie także różnorodnych zabaw opartych na pozytywnej rywalizacji: 

quizu, potyczek z animatorami, tanecznych wyzwań i konkurencji ruchowych. 

Aby złapać chwilę oddechu, będziemy pozować na fantastycznej foto-ściance, 

a słodkie wspomnienia zapewnimy zdobywając zawartość piniaty.  

Jak co roku wybierzemy Króla i Królową Balu i wspólnie odliczać będziemy czas do nadejścia 

Nowego Roku! 

 
 

* DZIECI BIORĄCE UDZIAŁ W BALU SYLWESTROWYM  Z ANIMATORAMI POWINNY 
MIEĆ UKOŃCZONE CZTERY LATA . 

MALUCHY PONIŻEJ CZWARTEGO ROKU ŻYCIA KORZYSTAJĄ Z ZABAWY TYLKO POD OPIEKĄ 
RODZICÓW, OPIEKUNÓW LUB PEŁNOLETNIEGO RODZEŃSTWA. 

 

 

W programie m.in. : 
 

Kącik kreatywny + face painting 

Zajęcia manualne pozwalają na wyrażenie dziecięcej ekspresji, zaakcentowania 
indywidualnej potrzeby wyrażenia własnej osobowości, podkreślenia wyjątkowego 

charakteru Nocy Sylwestrowej poprzez przygotowanie detali i dodatków 
do wieczorowych kreacji. Malowanie twarzy to jedna z ulubionych atrakcji 

Najmłodszych – widok ulubionego motywu wyzwoli pokłady radości na długie 
godziny dalszej zabawy. 

 

Kamera – Akcja:  zabawy aktywizujące 

Sprawdzone gry towarzyskie w formie dostosowanej do liczebności i wieku 
Uczestników. Wariacje na temat gier takich jak  Twister, „Kim jestem?” czy „Nie śmiej 

Się!”. Budowanie napięcia, dreszczyk emocji, a także rozgrzewka przed tanecznym 
szaleństwem gwarantowane. 

 

 



Taniec wśród gwiaz - zabawy taneczne i ruchowe 

Szeroki repertuar prowadzonych przez animatorów zabaw obejmuje zarówno tańce 
indywidualne, grupowe, jak również zróżnicowane pod kątem stopnia 

zaawansowania konkurencje ruchowe. Dzięki takiemu zróżnicowaniu poznamy się 
lepiej i zbudujemy przyjazną atmosferę pomiędzy Uczestnikami. Do zabaw 

wykorzystamy balony, stworzone w kąciku kreatywnym maski i kostiumy, czy też 
bezpieczne konfiguracje elementów wyposażenia sali. 

Oprócz klasycznych zabaw tj. znikające krzesła, zabawy z liną czy chustą 
animacyjną, przeniesiemy się do świata filmu i będziemy bawić się według 
wybranych motywów przewodnich – naśladując odpowiednie ruchy, miny, 

czy wykazując się refleksem. 
 

Wyścig po Oscara 

W czasie wieczoru postaramy się odnaleźć wspólnie różne wyzwania, które ukryją 
się pośrod wypełniających salę balonów. Uczestnicy zmierzą się z różnorodnymi 

zadaniami, za wykonanie których będą mogli zdobyć oscarowe gwiazdki. 
Nieoczywista treść zadań pozwoli na wykazanie się sprytem, zwinnością 

i kreatywnością. 
 

Filmowy quiz wszechczasów 

Przeniesiemy się do fascynującego świata dziecięcych filmów, w którym królują 
cudowna muzyka, baśniowy klimat, wartka akcja i niesamowici bohaterowie. 

Zmagając się z zagadkami muzycznymi, pytaniami dotyczącymi wiedzy filmowej, 
a także kalamburami, przypomnimy sobie największe filmy w historii kina 

familijnego. 
 

Sesja przy foto-ściance 

Nadejdzie wreszcie moment, kiedy po szalonej zabawie znajdziemy chwilę 
na wykonanie pamiątkowych zdjęć. Wykorzystamy w tym celu kącik fotograficzny, 

a znajdziemy w nim przygotowaną wcześniej foto-ściankę oraz akcesoria, które 
wywołają salwy śmiechu i zapewnią dalszą dobrą zabawę. 

 

Taniec kotylionów 

Przygotowane wcześniej kotyliony wykorzystamy, aby lepiej poznać towarzystwo. 
Odnajdziemy Osoby z takim samym kotylionem i z pomocą animatorów staniemy się 

Wodzirejami tanecznej zabawy. Zabawa ta pozwoli podzielić się pomysłami, 
zaproponować niepowtarzalne zabawy i wciągnąć do nich wszystkich Uczestników! 

 

To jest show! 

Balonowe szaleństwo, feeria kolorowych barw i fantazyjne kształty – to gotowy 
przepis na wspaniałą zabawę. Figury i zwierzęta z balonów modelowanych staną się 

towarzyszami dalszej zabawy albo ekskluzywnym dodatkiem do sylwestrowej 
kreacji. Z pomocą balonów rozwiniemy zdolności manualne, świetnie się przy tym 

bawiąc. 
 

Sięgając po trofeum – piniata 

Słodka rywalizacja o zdobycie trofeum w postaci zawartości piniaty, pod czujnym 
okiem dbających o bezpieczeństwo animatorów. Zabawa wymaga koncentracji, 

współpracy i zaangażowania – w zamian za zmierzenie się 
z piniatą gwarantowane są uśmiech, gromkie brawa i słodka niespodzianka. 

 

Wybór Króla i Królowej Balu 

Królem i Królową mają szansę zostać wszystkie Dzieci! To zaszczytne miano 
przypadnie jednak wyjątkowo zaangażowanym Osobom, które swoją postawą dadzą 

przykład, jak świetnie bawić się przez cały wieczór. 


