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atrakcje:
❖ ANIMACJE I ZABAWY
Zapewniamy profesjonalna obsługę oraz animacje na wysokim
poziomie prowadzone przez wykwalifikowanych animatorów.
Gwarantujemy wyśmienitą zabawę dla wszystkich uczestników
imprezy, także dorosłych! Nasze programy składają się z konkurencji i
zabaw sportowych (opisy zabaw poniżej) oraz układów tanecznych i
zumby dla dzieci opracowanych przez profesjonalnych instruktorów
tańca. UWAGA! Animacje z elementami śmiechoterapii ☺
❖ NADMUCHIWANE RURY
Dmuchane urządzenie rekreacyjne do rywalizacji dla dzieci. Zawodnicy
ścigają się skacząc na dmuchanych rurach.
❖ NADMUCHIWANE KONIKI
Dmuchane urządzenie rekreacyjne do rywalizacji dla dzieci. Zawodnicy
ścigają się skacząc na dmuchanych konikach.
❖ NADMUCHIWANE MEGA PIŁKI
Dmuchane urządzenie rekreacyjne o średnicy 1,5m przeznaczone do
rywalizacji dla dzieci i dorosłych.
❖ KACZE STOPY
Urządzenie do rywalizacji w kształcie kaczych stóp dla dzieci i dorosłych
gwarantuje zabawne widowisko.
❖ CHUSTA KLANZY
Polecana przez animatorów kultury kolorowa chusta to idealna zabawa
integrująca uczestników. Średnica chusty 5 metrów.
❖ POTRÓJNE SPODNIE
Konkurencja, przy której świetnie bawią się zarówno uczestnicy jak i
kibice! Wymaga współpracy całej drużyny, zadanie nie jest łatwe!
❖ DMUCHANY DART
Znakomita zabawa dla dzieci i dorosłych, którzy chcą sprawdzić swoją
celność i lubią emocjonująca rywalizację. Wymiary 2,5mx 2m
❖ ŚCIANA RZEP
Oryginalne nadmuchiwane urządzenie do rywalizacji, gwarantujące
zabawne widowisko. Para uczestników otrzymuje specjalne rzepowe
kostiumy, w których musza wspiąć się jak najwyżej przyklejając się a
następnie odklejając od powierzchni ściany. Wymiarach 4,0 m.
szerokość, długość 5,0 m. wysokość 4,2 m.
Niezwykła zabawa gwarantowana!
❖ GIGANTYCZNA GRA PLANSZOWA 36m2
Mata (6mx6m) z licznymi zabawami: grą planszową z gigantyczna
kostką 1m3, zabawą w klasy, twisterem, rzutkami.
❖ GRA MEGA TWISTER
Znakomita zabawa dla dorosłych i dzieci Matę do gry rozkładamy na

płaskiej powierzchni. Jedna osoba jest sędzią – kręci strzałką i wywołuje
ruchy np. „prawa ręka na czerwone”.
❖ POKAZ OGROMYCH BANIEK MYDLANYCH
Obowiązkowa atrakcja w plenerze: Pokaz wielkich baniek połączony z
nauką i warsztatami, powstających przy użyciu różnych form do
tworzenia baniek (sznury, koła itd.).„Banie” tworzymy przy użyciu
wysokiej jakości profesjonalnych płynów.
❖ BYK RODEO
Dmuchane urządzenie rekreacyjne zapewni doskonałą zabawę podczas
całej imprezy. Przeznaczone jest dla dzieci od 6 do 13 lat. W zabawie
może brać udział jednoczenie 5 osób.
❖ ZJEŻDŻALNIA DLA MALUCHÓW
Kolorowy dmuchaniec z trwałego PVC. Wymiary 4,0 m. szerokość,
długość 4,5 m. wysokość 4,8 m, wiek uczestników: 3+, wzrost
Znakomita zabawa dla przedszkolaków!
❖ ŻYWE MASKOTKI
Kolorowe i pluszowe maskotki, które dzieci wprost kochają! Doskonale
sprawdzają się do wspólnych fotografii oraz roznoszenia upominków,
słodyczy i ulotek reklamowych. Do wyboru postaci z filmu
„Madagaskar”: Alex, Gloria i Król Julian.
❖ KROWA DO DOJENIA
Krowa naturalnej wielkości, którą każdy może wydoić☺ Świetna do
zabaw dojenia na czas. Każdy może spróbować swoich sił-dzieci i
dorośli, starsi i młodzi. Dużo śmiechu i znakomitej zabawy!
❖ KREATYWNY NAMIOT
Kolorowy namiot o powierzchni 16m2, osłonięty trzema ściankami, to
doskonałe miejsce do prowadzania warsztatów dla dzieci. W naszym
namiocie zapewniamy atrakcje:
▪

Zaplatanie kolorowych warkoczyków z dodatkiem tęczowych
pasm włosów.

▪

Malowanie buziek wysokiej jakości niealergizującymi farbami
firmy Snazarro

▪

Malowanie koszulek: zapewniamy stoliki i krzesełka Ikea
Mamut, fartuszki ochronne, pędzle, farby i pisaki do tkanin, 50
sztuk białych T-shirtów dla dzieci.

❖ KĄCIK MALUSZKA
Miejsce, które powstało z myślą o najmłodszych, zbyt małych na
korzystanie z atrakcji podczas odbywających się imprez. Wszystkich
milusińskich wraz z opiekunami zapraszamy do kolorowego namiotu o
powierzchni 16m2 osłoniętych trzema ściankami bocznymi, które
zapewniają ochronę przed słońcem, deszcze czy wiatrem, zapewniając
komfortowe miejsce do harców.
W naszej strefie maluszka zapewniamy:
▪ Namiot z wykładziną ze sztucznej trawy, bujaki, miękkie
poduszki, mega klocki, puzzle, tunele itp
▪

Malowanie buziek wysokiej jakości niealergizującymi
farbami firmy Snazarro
.

▪
.

Modelowanie balonów w kolorowe zwierzaki, miecze
i nakrycia głowy

❖ PRZYKŁADOWE ZABAWY:
Dobre i złe skrzaty
Zabawa drużynowa. Dzielimy dzieci na dwie drużyny z parzystą liczbą
dzieci (każda drużyna dzieli się na pół – jedni są dobrymi skrzatami
drudzy złymi skrzatami) Dobre i złe skrzaty stają naprzeciwko siebie.
Każda drużyna ma do dyspozycji koszyk i rozrzucone grzyby przed sobą.
Na hasło start pierwszy z dobrych skrzatów bierze koszyk i zbiera
grzyby. Przekazuje koszyk pierwszemu ze złych skrzatów, który rozrzuca
wszystkie grzyby i przekazuje pusty koszyk kolejnemu z dobrych
skrzatów – ten zbiera grzyby itd… Wygrywa ta drużyna, której
zawodnicy wykonają swoje zadanie.
Jenga XXL
Zręcznościowo-umysłowa gra towarzyska. Z drewnianej wieży, gracze
kolejno usuwają z budowli dowolny klocek poniżej skończonego
poziomu i układają go na górze.
Młot wikinga
Turlanie młotem piłek prze tor przeszkód
Smocze kręgle
Uczestnicy sztafety otrzymują smocze ogony. Ich zadaniem jest
strącanie jak największej liczby kręgli doczepionymi ogonami.
Skarb wikingów
Dzieci startują w dwóch sztafetach. Ich zadaniem jest zdobycie jak
największej ilości złotych monet ukrytych w skrzyni na końcu toru
przeszkód.
Smocze jaja
Każda z drużyn otrzymuje jajo, które musi przeturlać pokonując tor
przeszkód.
Maszermata
Uczestnicy zabawy idą razem używając linek, które trzymane są w
dłoniach. Maszermata zachęca do pracy zespołowej i wspólnej
koordynacji, pozwalając jednocześnie rozwijać balans ciałem.
Zwariowany berek
Zabawa dla wszystkich. Zasady jak w tradycyjnym berku – jedna osoba
goni, reszta ucieka, kto zostanie złapany jest berkiem. W zwariowanym
berku, osoba goniąca zmienia złapanego w: robota, żelkę, kaczkę, itd.
Osoba prowadząca mówi w co zmienia goniący. Jeśli prowadzący
powie, np. Roboty! To osoba złapana przez goniącego zaczyna ruszać
się jak roboti zaraża robotowym ruchem kolejne osoby.
Mróweczki
Zabawa drużynowa, dzieci z drużyn pokonują kolejno tor przeszkód
tocząc przed sobą ogromne jajo.
Gąsienica
Jest idealna do zabaw i gier ruchowych. Marsz do przodu, marsz do
tyłu, wyścig z inną grupą w gąsienicy – to tylko niektóre z możliwości
zastosowania, czy na podwórzu szkolnym, w przedszkolu, Sali
gimnastycznej, czy też nawet na basenie pływackim. Materiał 100 %
poliestru, zielona, dł.7 m, szer.50 cm Brzeg jest obszyty dzięki czemu
materiał nie ma ostrych krawędzi. Kolor : zielony
Pracowite pszczółki
Zabawa drużynowa, zawodnicy otrzymują baryłki do miodu. Każda z
drużyn musi zebrać jak najwięcej kwiatków dla swojej drużyny.
Akcja „liść dębu”

Zawodnicy startują drużynowo. Dzieci muszą pokonać tor przeszkód
niosąc na wielkim liściu piłeczki pingpongowe, uważając aby żadna z
nich nie spadła.
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