OPIS
URODZINOWYCH
ANIMACJI
W POMPONIE

Urodziny w Klubokawiarni Pompon
są prowadzone przez
doświadczonych specjalistów w swej
dziedzinie!
Dlatego macie pewność, że animacja będzie
skrojona na miarę i potrzeby Waszych dzieci!

Skakanka to firma animacyjna zajmująca się
planowaniem i realizacją urodzin już od 10 lat!
Od kilku lat troszczy się o najmłodszych gości
POMPONA organizując animację na najwyższym
poziomie. Doświadczenie i profesjonalizm to ich
znak rozpoznawczy.
Organizowane przez nich animacje urodzinowe to
starannie przygotowane scenariusze,w których nie
zabraknie znanych i sprawdzonych zabaw, jak i
nowych i oryginalnych aktywności, które wymyślają
sami na potrzeby naszych klientów.

Na przyjęcia urodzinowe składają się:
●
●
●
●

zabawy integrujące,
gry,
konkurencje ruchowe,
zabawy plastyczne,

Nieodłącznym już elementem każdej zabawy jest
chusta animacyjna.

PRZYKŁADOWE TEMATY
ANIMACJI URODZINOWYCH

LOT NA KSIĘŻYC
Stacja kosmiczna POMPON
zaprasza w pierwszy lot
na księżyc!

Zabawa w kosmicznym klimacie, ciekawostki o kosmosie i
gwiazdach, kreatywne bazgroły w których główną rolę
odgrywają dziecięce marzenia
(nie tylko te o lotach na księżyc).
Przykładowe zabawy:
●

●
●

Przejście przez tunel aerodynamiczny, czyli zabawa z
tunelem animacyjnym
Tworzenie własnej rakiety – zabawa plastyczna
Kreatywne bazgroły czyli zapisywanie lub rysowanie
swoich marzeń na
gwiazdach połączone z
opowieściami o spadających gwiazdach

INDIAŃSKIE OPOWIEŚCI
Wódz plemienia
Pomponów zaprasza!
Ten klasyczny temat to prawdziwy
wulkan pomysłów na dziecięce zabawy:
robienie pióropuszy i totemów, malowanie twarzy i
tworzenie indiańskich wiosek, talizmanów, odpędzanie
deszczu i złego humoru, czyli mieszanka zabaw
ruchowych i plastycznych.

●
●
●

Przykładowe zabawy:
Polowanie na bizony – zabawa ruchowa
Tworzenie pióropuszy – zabawa plastyczna
Tropienie śladów zwierząt – zagadki plastyczne

AHOJ PRZYGODO!
Urodziny pirackie to gratka
nie tylko dla fascynatów
„Piratów z Karaibów”, to świetna zabawa dla
wszystkich, którzy lubią poszukiwać skarbów lub
rozszyfrowywać listy z butelki. Łamigłówki i
zagadki logiczne, gry i zabawy zręcznościowe to
dominujące zabawy.
Przykładowe zabawy:
●
●
●

„Hej

ho żagle staw” taniec animacyjny
Tworzenie pirackich przepasek na oko
Odczytywanie listu ukrytego w butelce

NA KRÓLEWSKIM ZAMKU
To zabawa w konwencji starodawnych
zwyczajów, dowiemy się jakie
sprawności musi posiadać prawdziwy
rycerz, i jak wyglądały księżniczki, nie
tylko te z dzisiejszych bajek. A
wszystko to po odnalezieniu starej
księgi.
Przykładowe zabawy:
●

●
●

●

Tworzenie koron – zabawa
plastyczna
Nauka królewskiego tańca
Budowanie najwyższej zamkowej
wieży
Pasowanie na księżniczkę i
rycerza

KUBUŚ I PRZYJACIELE
To zabawa dla najmłodszych jubilatów i fanów
najsympatyczniejszego misia na świecie, czyli
Kubusia Puchatka. Podczas urodzin motywem
przewodnim będzie on sam oraz jego
przyjaciele.
Przykładowe zabawy:
●

●

●

Tygryskowy tor przeszkód w Aktywnej
Strefie Pompona
Piknik z Puchatkiem – zabawa plastyczna
w tworzenie papierowych lodów,
ciasteczek i oczywiście słoiczków miodu
Pomóż Kłopouchemu, czyli przyczepianie
ogonka z zamkniętymi oczami – zabawa
zręcznościowa

MAM TE MOC!
POMPON zaprasza do KRAINY LODU!
Razem z Anną – bohaterką disneyowskiej
produkcji wyruszamy w podróż pełną przygód i
wyzwań.
W tej zabawie królują zimowe dyscypliny:
bitwa na śnieżki, skoki na lodowych krach,
ozdabianie zimowych śnieżek. Animatorzy
przygotowują specjalne zadania, aby jak
najszybciej pozbyć się pogodowych
anomalii wywołanych przez Elsę.
Przykładowe zabawy:
●
●

●

●

Bitwa na papierowe śnieżki
Tajemnicza Paczka – zagadki ukryte w
ukrytych paczkach
Nauka tańca i słów piosenki przewodniej z
filmu
Śnieżne konfetti z papieru

POSZUKIWACZE SKARBÓW
To idealna zabawa dla dzieciaków które
uwielbiają trochę pogłówkować i
kombinować. Animatorzy przygotują
specjalne zadania, do których
rozwiązania przyda się z pewnością
mapa i dobre pomysły! Poszukiwacze
skarbów to zabawa, która sprawdza się
najlepiej w plenerze.
Przykładowe zabawy:
●

●

●

Odszukiwanie elementów mapy i
składanie jej w całość
Rozpoznawanie przedmiotów
tylko za pomocą dotyku
„Gąsiennica”,
„Sieć rybacka” i
inne zabawy ruchowe integrujące
grupę

Star Wars
Ta kultowa trylogia z pewnością zasługuje
na wyjątkową zabawę. Wszystkich fanów świetlnych
mieczy zapraszamy na specjalnie przez nas
przygotowane szkolenie Jedi. Każdy uczestnik
przejdzie test
sprawności, spostrzegawczości
i odwagi, aby na końcu złożyć oficjalną przysięgę
Jedi.
Przykładowe zabawy:
●

●
●

„Nakarm

Dżabę” na sali ukryte są
papierowe rysunki owoców, warzyw itp. Dzieciaki
muszą je odnaleźć w jak najszybszym czasie
żeby nakarmić głodnego Dżabę
Wykonywanie
mieczy świetlnych z balonów
Pasowanie na Wojowników Jedi

KREATYWNE WARSZTATY URODZINOWE
Konstruowanie latawców
Konstruowanie kolorowych latawców
na bazie drewnianego szkieletu
specjalnego papieru do latawców.
Prace ozdabiamy kolorowym papierem,
wycinankami, pisakami.
Szyjemy misie
Ręczne szycie zabawek z filcu, bawełny
i dodatków pasmanteryjnych (guzików,
wstążek, koralików). Dzieci tworzą swój projekt
misia, lalki lub innego stworka.Prace wypychamy
wypełnieniem poliestrowym.
Origami
ozdób i kartek typu pop up (otwierane, wyskakujące
obrazki tworzone z papieru). Prace upiększane
kolorowymi wycinankami, pisakami itp.

Malujemy na porcelanie
Dekorujemy porcelanowe
kubki specjalnymi farbami ceramicznymi.
Wzory będą powstawać poprzez wydrapywanie
w naniesionym tle z farby, nanoszenie
farby gąbką z pędzla lub stemplami.

Projektujemy i dekorujemy eko torby
To nie tylko warsztat ozdabiania, dekorowania
ekologicznych toreb, ale również przygoda z
projektowaniem naszej “zakupowej torby”. Do
dekorowania używamy specjalnych farb i
szablonów, a efekt jest oszałamiający. Z taką
torbą można iść wszędzie…

Warsztaty mydlarskie
Tworzenie kolorowych mydełek przy użyciu
naturalnych składników, baz glicerynowych,
barwników, olejków zapachowych oraz różnego
rodzaju dodatków (suszonych kwiatów, nasion,
itd) Każdy uczestnik tworzy 4 dowolne
skomponowane mydełka. Gotowe dzieła sztuki
pakujemy ozdobnie w celofan ze wstążką.
Warsztaty zabawkowe
To warsztaty własnoręcznego wykonywania
zabawek przy pomocy różnorodnych materiałów,
zarówno pochodzenia recyclingowego, jak i
innych znalezionych w magicznej szafce. Na
warsztatach powstaną różnego rodzaju
rękodzieła, poczynając od małych laleczek, misi,
pajacyków jak i bardziej skomplikowane figury,
typu samoloty, ptaki czy inne postaci.

URODZINOWY WYSTĘP SUPER MAGIKA
Konrad Modzelewski – jedyny w swoim rodzaju specjalista od rozbawiania dzieci
–
w nowatorski sposób łączy magię i komedię. Ma za sobą ponad osiemset pokazów
w całej Polsce, oraz nie jeden występ w telewizji!
W skład występu urodzinowego
wchodzą liczne sztuki magiczne, między innymi:
• gra w trzy karty, czyli ograj magika!
• chustka, co pojawia się i znika!
• najstarsza sztuka świata!
• magiczna kula, co prawdy nie powie!
• sznurek co końce gubi!
• rób to co ja, czyli zostań magikiem!
• banany, co to same nie wiedzą, ile ich jest!
• piłeczki nie z tej bajeczki!
• gacie wyczarowane z kieszeni widza!
I WIELE, WIELE WIĘCEJ!

Między sztuczkami Konrad uczy
magicznego sposobu rozgrzewania
rąk.Dzieci bardzo
angażują się w zabawę,
w wielu trikach iluzjonista potrzebuje
asystentów, oczywiście
pierwszeństwo ma zawsze jubilat!
Dzięki ogromnemu
doświadczeniu Konrad zawsze
dostosowuje program do wieku dzieci.
Wszystko to w przezabawnej atmosferze,
kreowanej to by bawić, bawić i jeszcze
raz bawić!
Nowatorskie podejście, masa
groteskowego humoru oraz niesamowite
efekty
magiczne sprawią, że BĘDZIE TO
NIEZAPOMNIANE WIDOWISKO!
www.magikomedia.pl

GORDONKI
Zajęcia dla maluchów w wieku od 0 do lat 3, przygotowane z myślą o najmłodszych
milusińskich. Aktywnie uczestniczą w nich dzieci i opiekunowie.
Zajęcia trwają od 30 do 40 minut! Podczas zajęć
bawimy się mnóstwem atrakcyjnych dla Maluchów gadżetów i przede wszystkim
śpiewamy i rytmizujemy. Uczymy dziecko, jak czerpać radość z muzyki i korzystać ze
swego najcenniejszego instrumentu, jakim jest głos. Podczas zajęć wspomagany jest
płynny rozwój Malucha, zwiększa się płynność mowy i dykcja, rozwija koncentracja,
koordynacja ruchowa i wyobraźnia, przede wszystkim to jednak świetna zabawa i
wspólny czas w cudownej atmosferze i w towarzystwie barwnego świata muzyki!

Warsztaty urodzinowe Funiversity to sposób na
to, aby przyjęcie Twojego dziecka było
wyjątkowe, niezapomniane i pełne wrażeń.
Gwarantujemy świetną zabawę i mnóstwo
naukowych niespodzianek!
Warsztaty przeznaczone są dla dzieci od 3 do
12 roku życia.

Niezwykłe Reakcje
Czy wiecie jakie mamy rodzaje reakcje? Co się
stanie gdy zmieszamy kilka substancji, które
każdy z Nas ma w domu? Czy Dżin jest tylko w
bajkach a podczas spalania papieru zawsze
zostaje popiół? Na te i wiele innych pytań
poznamy odpowiedzi podczas przyjęcia
urodzinowego! Na pamiątkę każdy uczestnik
wykona niezwykłą piłeczkę

Newtonowskie Atrakcje
Podczas tych urodzin przyjrzymy się powietrzu.
Udowodnimy, że atmosfera ma ogromną masę,
próżnia pozwala na stworzenie ogromnych pianek
cukrowych, a balon da się nadmuchać jednym
dmuchnięciem. A może uda Nam się umieścić
jajko w butelce?

W krainie magii
Magiczne sztuczki lubi każdy. Na tych
urodzinach poznamy kilka z nich- sprawimy, że
kwiat zmieni kolor a woda wlana do kubeczka
zniknie. Na koniec napiszemy coś co tylko
wtajemniczeni będą mogli zobaczyć! A wszystko
to zrobimy w naukowy sposób wyjaśniając jak to
się stało.

Świat kosmetyków
Zapach towarzyszy Nam każdego dnia. Co
sprawia, że go czujemy? W jaki sposób możemy
sprawdzić jego moc? Czy można go zamknąć? To
będą urodziny dla prawdziwych fanów zmysłu
węchu.

ROBOTY I SPÓŁKA
Proponujemy kreatywną zabawę połączoną z nauką, podczas której młodzi
odkrywcy będą poznawali możliwości nauk ścisłych! W programie: budowanie
robotów z klocków lego, pokazy doświadczeń chemicznych, wirtualna
rzeczywistość w hełmach 3D.
Już teraz wybierz najciekawszy scenariusz zabawy urodzinowej!
Mogą to być:
● zawody SUMO,
● Misja na Marsie,
● Przyroda,
●
Detektyw Robot
Dzieci pracują w dwuosobowych zespołach pod okiem doświadczonych instruktorów, a
na koniec otrzymują pamiątkowe dyplomy. Dla Jubilata zaś przewidzieliśmy specjalny
upominek!

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I OMÓWIENIA
SZCZEGÓŁÓW:
ZUZANNA CIEŚLAK
adres mailowy: zuza@pomponart.pl
numer telefonu: 604-151-611

