Oferta
Imprezy Dla Dzieci
Pikniki i festyny – wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi pozwala nam organizowa ć
bajeczne pikniki rodzinne na których każdy znajdzie dla siebie moc atrakcji. Dysponujemy zamkami i
zjeżdżalniami dmuchanymi, trampoliną. Wśród licznych atrakcji dla dzieci znajd ą si ę: malowanie
buziek, malowanie włosów, tatuaże z henny, skręcanie zwierzątek z baloników,
pokaz wielkich baniek mydlanych, zamykanie dzieci w bańkach, zabawy z chustą
Klanzy, konkursy z nagrodami, występy taneczne i wokalne, konkursy
plastyczne, warsztaty biżuterii, warsztaty rzeźbiarskie, szczudlarze,
mimowie, teatrzyk, występ Klauna i wiele innych niespodzianek. Animatorzy
w bajkowych przebraniach, zaopiekują się dziećmi i zaproszą do wspólnej
zabawy rodziców. Dla wytrzymałych przygotowaliśmy zawody sportowe,
w których będą mogły wziąć udział całe rodziny lub rodzice kontra dzieci.
Na żadnym festiwalu nie może zabraknąć wesołej muzyki, dlatego
przygotowaliśmy dla Państwa profesjonalne nagłośnienie. Organizujemy
również pikniki tematyczne, na przykład pirackie, dworskie lub na Dzikim
Zachodzie. Do Waszej dyspozycji oddamy garderobę
z pięknymi strojami.

Urodziny - to najbardziej wyjątkowy dzień w roku dla
każdego dziecka, dlatego każdy rodzic dołoży wszelkich
starań aby uśmiech nie znikał z jego twarzy. Gdy brakuje
pomysłów na zorganizowanie wspaniałej zabawy dla
rozbrykanej gromadki , z pomocą przyjdą animatorzy w
strojach prosto z bajki. Z nami dzieciom nie grozi nuda - konkursy
zręcznościowe i zagadkowe, gry zespołowe, zawody sportowe,
zabawy z animacyjną chustą Klanzy, warsztaty artystyczne,
malowanie buziek, malowanie włosów, skręcanie zwierzątek
z baloników, pokazy wielkich baniek mydlanych.
Te i wiele innych atrakcji sprawią, że dzieci z pewnością
na długo zapamiętają ten dzień. Wesoło spędzony
czas i wspólne odkrywanie swoich możliwości to
najlepszy prezent jaki możecie sprawić swoim
pociechom.

Koncerty muzyki dziecięcej - zapewniamy oprawę
muzyczną imprez dla dzieci z profesjonalnym
naglośnieniem i oświetleniem. W repertuarze piosenki
Majki Jeżowskiej, Natalki Kukulskiej, Fasolek w wykonaniu zespołu TwistTime.

Pokaz wielkich baniek mydlanych i zamykanie dzieci w bańkach - wyjątkowo piękna i widowiskowa atrakcja dla małych i dużych. Na widok baniek
mydlanych każdy mimowolnie się uśmiecha, a co dopiero gdy bańki osi ągaj ą rozmiary do kilku
metrów, przybierają najróżniejsze kształty i mieniąc się barwami tęczy płyn ą ku niebu. Dzieci mog ą
poznać tajniki puszczania gigantycznych baniek i nauczyć się techniki pod okiem profesjonalistów.
Kolejną atrakcją będzie zamykanie dzieci w bańkach, ale nie bójcie si ę – na pewno nie odlec ą.

Malowanie buziek- to ulubiona atrakcja na wszelkiego rodzaju imprezach. Dzieci wybieraj ą z
katalogu postać w którą chciałyby się przemienić, a Pani Buźka w mgnieniu oka wyczaruje pi ękny
malunek, który może być ozdobiony brokatami i kryształkami. Do malowania buziek u żywamy
nieuczulających, atestowanych farb, które łatwo zmywają się z twarzy i ubrań – wystarczy woda lub
nawilżona chusteczka.

Skręcanie zwierzątek z baloników- Czary- mary i po chwili z kolorowego balonika powstaje
kwiatek , piesek, motylek, słoń, lew, miecz, gitara,koliber,myszka, żółw, kapelusz, żyrafa.. długo by
wymieniać. Wspaniała atrakcja urodzinowa i nie tylko. Baloniki b ęd ą pami ątk ą po
udanej imprezie.

Animacje na weselach, chrzcinach, komuniach, balach –
- każdy rodzic, który choć raz próbował dobrze bawić się na tego
rodzaju imprezie jednocześnie pilnując rozbrykanego malca,
którego rozsadza nadmiar energii bądź przytłacza nuda, wie
że jest to bardzo męcząca i nie należąca do udanych impreza.
Dlatego warto zatroszczyć się o najmłodszych imprezowiczów i zorganizowa ć
im czas tak , by zarówno oni jak i ich rodzice mogli świetnie si ę bawi ć.
Proponujemy szalone konkursy, gry na świeżym powietrzu
( jeśli dopisze pogoda), zabawy z chustą Klanzy, malowanie buziek,
skręcanie baloników, pokaz wielkich baniek mydlanych, tańce i hulanki.
Po tak intensywnie spędzonych godzinach dzieci będą spały jak susły.

Pokaz zwierząt egzotycznych -Podczas godzinnych
zajęć dzieci mogą posłuchać barwnych opowieści o egzotycznych
zwierzętach, a co najważniejsze dotknąć okazów.
Poznajemy głównie gady – jaszczurki, warany, legwany, węże,
ale również bardziej przyjazne gatunki – małe kurki bojowe
o pięknym upierzeniu, żółwie. Jadowite pająki i skorpiony - tylko za
zgodą dyrekcji i rodziców.

Artystyczne malowanie ścian- jeśli marzysz
o oryginalnym , pięknym wnętrzu, a nie chcesz zmieniać
całego wystroju pomieszczenia malowanie ścian jest
fantastycznym i niedrogim rozwiązaniem. Do pokoju
Twojego dziecka w ciągu jednego dnia wprowadzą się
postacie z ulubionych bajek: Kubuś Puchatek
i przyjaciele,, Autka Smerfy, Ben10,
Księżniczki – kto wie- może nawet zamienić
się w tętniącą życiem dżunglę. Wszystko zależy
od Waszej wyobraźni. Profesjonalnie i szybko
wykonane malunki z pewnością długo będą cieszyły oczy
i sprawią że dziecko będzie czuło się jeszcze bardziej przytulnie.

Warsztaty artystyczne/ urodzinki artystyczne- to coś w sam raz dla młodych
(często nieodkrytych) artystów. Pod okiem naszych plastyków dzieci wybiorą si ę
w magiczną podróż do Krainy Sztuki. Poznają wybrane przez Państwa zagadnienia,
do wyboru tematy: Uczniowie Picassa, Wielcy Graficy, Malowanie na szkle, Mali rze źbiarze,
Warsztaty biżuterii, Batikowo, Malowanie na jedwabiu, Warsztaty Świ ąteczne – na Wielkanoc, Bo że
Narodzenie, Sylwestra, święta narodowe. Te scenariusze imprez doskonale sprawdzaj ą si ę na
urodzinach starszych dzieci.

Warsztaty kuglarskie - Kuglarstwo to nowoczesna forma sztuki cyrkowej. Walka z grawitacją w
formie żonglerki, ćwiczenie zręczności przy nauce tańca z ogniem, łapanie równowagi podczas
balansowania na linie, jazda na monocyklu, chodzenie na szczudłach poweriser to tylko
nieliczne z możliwości które czekają na Was. Każdy znajdzie tu coś dla siebie. Podczas
warsztatów kuglarskich pokonujemy swoje bariery, nabieramy pewno ści siebie oraz
świetnie bawimy! Poniżej proponowane zajęcia w ramach warsztatów kuglarskich:
•

Warsztaty z rozkręcanie talerzyków- to nauka rozkręcania miękkiego plastikowego talerzyka na
czubku drewnianego kijka. Każda osoba może podejść i zmierzyć się z wyzwaniem. Nauka
rozkręcania talerzyka świetnie rozwija cierpliwość oraz determinacj ę i umiej ętno ść d ążenia do celu.

•

Warsztaty żonglerskie -nauka żonglowania lekkimi chustkami i miękkimi piłeczkami. Każda chętna
osoba może podejść i zmierzyć się z grawitacją. Dla zaawansowanych przygotowali śmy maczugi,
a nawet specjalne stępione noże. Żonglerka rozwija koordynacje wzrokowo-ruchow ą, wzmacnia
połączenie i synchronizację między półkulami mózgu. Dzięki niej mózg ludzki jest w stanie rozwija ć
się także w wieku dorosłym. Przede wszystkim jednak to świetna zabawa i sposób na aktywne
spędzenie wolnego czasu wraz z rodziną i przyjaciółmi.

•

Nauka chodzenia po linie- na bezpiecznej wysokości ok. 20cm rozpięta jest specjalna sprężysta
taśma, po której można chodzić, skakać, wykonywać niesamowite akrobacje. Taśma taka nazywa
się "Slackline" i jest doskonałą formą aktywnego spędzania wolnego czasu. Wbrew pozorom
utrzymanie się na sprężystej taśmie wymaga sporo energii, gdyż w próbie utrzymania równowagi
małymi ale bardzo dynamicznymi ruchami pracują duże partie mi ęśni. Slackline to forma
rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową, bezpiecznie wzmacniaj ąca mi ęśnie a tak że ucz ąca
cierpliwości i uwagi. Przede wszystkim jednak daje olbrzymi ą satysfakcj ę i wyzwala olbrzymie
pokłady pozytywnej energii!
UWAGA! Do prawidłowego działania tej wyspy zabawowej niezbędny jest dostęp do 2 drzew do
zawieszenia taśmy, w odległości ok. 10-15m od siebie. W przypadku większej ilo ści zamówionych
taśm niezbędna jest odpowiednia ilość możliwych miejsc do rozwieszenia ich.

•

Warsztaty z kręcenia magiczną różdżką "levistick" -Levistick to
specjalnie skonstruowana różdżka, która odpowiednio manipulowana
wygląda jakby unosiła się w powietrzu. W rzeczywistości
osoba obsługująca to urządzenie stara się nadać mu
odpowiedni ruch trzymając cienką i niewidoczna
żyłkę, na której zawieszony jest levistick. Nauka
obsługiwania różdżki to wyzwanie dla ludzkiej
cierpliwości ale także wspomagacz w rozwoju
wyobraźni przestrzennej i logicznego myślenia.
Radość, gdy w końcu komuś uda się
nauczyć obsługi tego urządzenia, jest
nie do opisania!

• Warsztaty chodzenia na szczudłach i jazdy na monocyklu – przeznaczone dla starszych dzieci,
które asekurowane przez specjalistów mogą spróbować swoich sił w tej niełatwej sztuce.
Dysponujemy małymi szczudłami z uchwytami do trzymania dla dzieci oraz szczudłami
Poweriser, tzw. „skaczącymi szczudłami” dla młodzieży i dorosłych.

Filmy promocyjne:
•

http://tinyurl.com/KamilaGlinkaPromo

•

http://tinyurl.com/KamilaGlinkaPromoDrugie

Nasz fanpage: www.Facebook.com/AnimatorzyIArtysci

kontakt: Kamila Glinka
tel. 502 366 789
puszystaglowa@gmail.com
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