
Kraina Lodu

Od 3 roku życia

Urodziny z Krainą Lodu to urodziny pełne zimowych przygód w towarzystwie 

ulubionych bohaterów. To historia królestwa Arendelle, w którym zapanowała 

wieczna zima! Tylko jedna osoba może zdjąć czar z mroźnej krainy – Królowa 

Elsa, która ukryła się wysoko w górach. Na jej poszukiwanie wyruszy jubilat a my 

będziemy towarzyszyć mu w tej trudnej wyprawie. Podczas misji ocalenia 

królestwa uczestnicy urodzinowej zabawy zmierzą się z surową pogodą, 

napotkają groźnego lodowatego potwora, tajemnicze trolle i zabawnego bałwana 

o imieniu Olaf.

Poszukiwacze skarbów 

Od 3 roku życia

Każdy mały chłopców marzy, aby zostać kapitanem pirackiego statku i stać 

się uczestnikiem wyprawy po skarb. Spełnijmy jego fantazje organizując mu 

przyjęcie urodzinowe o takiej właśnie tematyce. Przygotuj odpowiednią 

scenerię, żeby uczestnicy poczuli się jak na bezludnej wyspie, pełnej 

ciekawych zadań. Główną ideą urodzin będzie poszukiwanie skarbu. 

Auta

Od 3 roku życia 

Wszystkich fanów filmu „Auta” zapraszamy do nie zwykłej zabawy z jego 

bohaterami. Podczas zabawy czeka nas mnóstwo atrakcji! Odwiedzimy kraje, 

w których ścigał się Zygzak, zawalczymy o Złoty Tłok, zbudujemy tor 

wyścigowy i wspólnie go wypróbujemy, pokolorujemy swoich ulubionych 

bohaterów, zamienimy się w małe samochodziki i pojeździmy przy muzyce. 



Razem ze Złomkiem uratujemy świat, a przy okazji zrobimy mały eksperyment. 

To będzie odjazdowa zabawa!

Baśniowa Kraina

Od 3 roku życia

Urodziny, o których marzy każda młoda dama i każdy mały mężczyzna. Aby czuć się 

jak księżniczka, trzeba wyglądać jak jedna z nich. Chłopcy również będą mieli okazję 

przemienić się w prawdziwych rycerzy. Dzieci wspólnie z animatorką wykonają 

przepiękne korony i miecze, które będą mogły zabrać do domu. Mała Jubilatka przez 

cały czas nosi na głowie przepiękną koronę, która sprawi, że tego dnia poczuje się 

wyjątkowo. Mały rycerz Jubilat będzie ubrany we wspaniały strój rycerski, który 

będzie budził podziw wśród towarzyszących mu dam. Zabawy tematyczne 

prowadzone przez animatorkę związane są z tematem zamku, księżniczek i rycerzy.

Magia Harry’ego Pottera 

Od 5 roku życia 

Zapraszamy do wielkiej magicznej przygody!!! 

W czasie zabawy urodzinowej przeniesiemy się do krainy magii i czarów, w której: ‐

przelecimy się świstoklikiem niezwykle podobnym do chusty animacyjnej, zajrzymy 

do sklepiku Ollivandera, w którym wykonamy własne, niepowtarzalne różdżki, przy 

pomocy różdżek wyczarujemy gwiazdy w jabłku, zatańczymy z dementorami, 

spróbujemy odpowiedzieć na trudne pytania konkursowe, by zdobyć składniki 

potrzebne do stworzenia eliksiru, weźmiemy udział w lekcji eliksirów, zmierzymy się

podczas turnieju trój magicznego, a na koniec zagramy w mini Quidditch! Nie bądź 

mugolem, koniecznie dołącz do grona czarodziejów! 

Urodziny młodego chemika

Od 5 roku życia



Co zrobić, by przemienić się w Młodego Naukowca? Fartuszek i 

rękawiczki to podstawa, a to dopiero początek! Już niebawem 

sami się przekonacie! Wspólnymi siłami wytworzymy magiczną 

lawę, a następnie każdy z Was w stroju chemika samodzielnie 

wykona różne eksperymenty! - kolorowe wulkany - ciecz 

nieniutonowska - magiczny palec - chemiczne jojo - samo 

nadmuchający się balon - kolorowy deszcz - wędrująca woda

Dopłata do urodzin: 50zł

Scenariusz według własnego pomysłu


