Żłobek Pszczółka Maja
zaprasza do organizacji urodzin.
PAKIET PODSTAWOWY:
– urodziny w wybranym przez Klienta temacie;
– dekoracja sali ogólna (balony, serpentyny);
– z własnym poczęstunkiem – 40 zł/os.;
– z poczęstunkiem organizatora – 45 zł/os. (minimum dwanaścioro dzieci);
Powyżej piętnaściorga dzieci każde następne otrzyma 30% zniżki.
Możliwość zamówienia tortu:
– tort zwykły śmietankowy: 50 zł/kg
– tort angielski: 140– 180 zł
PAKIET ROZSZERZONY:
(pakiet podstawowy + dodatki)
– urodziny w wybranym przez Klienta temacie
– dekoracja sali pod konkretny temat + 100 zł.
– pakiet gościa – rekwizyty potrzebne do realizacji wybranego tematu, które dzieci biorą do
domu (miecze, korony, czapeczki, baloniki, czarodziejskie różdżki itp) + 8– 10 zł/os.
– serwis fotograficzny uroczystości (zdjęcia nagrywamy na płytę, którą Klient otrzymuje idąc
do domu) + 200zł
– Urodziny Mała Miss + 100 zł (materiały do pokazu)
– dodatkowe atrakcje : iluzjonista, clown, teatrzyk, aktor, zwierzęta itp. + 350– 800 zł
PROPONOWANE FABUŁY:
„Lecimy w kosmos”
Dzieci wraz z animatorem przeniosą się na kosmiczną stację badawczą. Tam zbudują
olbrzymią rakietę, dzięki której możliwe będzie zwiedzanie wszechświata. W czasie
niezwykłych podróży dzieciaki zapoznają się z naszym Układem Słonecznym, poznają
ciekawostki dotyczące kosmosu i dowiedzą się czy można żyć na innych planetach. W czasie
zabawy dzieci przeprowadzą kilka kosmicznych eksperymentów i każdy będzie miał okazje
do posłania swojej rakiety wprost w przestworza. Zabawa zakończy się uzyskaniem
certyfikatu „Młodego Kosmonauty”.
„Świat Nauki”
Do wspólnej zabawy zaprosi nas Naukowiec. W swoim laboratorium przygotowuje on
niezwykłe mikstury, eksperymentuje z różnymi substancjami i odkrywa całkiem nieznane
rzeczy. Wraz z nim w przyjemny sposób dowiemy się wielu, bardzo ciekawych rzeczy o
otaczającym nas świecie. Czy ktoś w Was wie jak działa wulkan? Albo jak napompować
balonik bez dmuchania w niego? Te i inne niezwykłe eksperymenty to dopiero początek
dobrej zabawy.
A nuż dzieciaki odkryją coś nowego?
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„Dookoła Świata”
Któż z nas nie chciałaby wyruszyć w podróż dookoła świata? Właśnie mamy niepowtarzalną
okazję aby to uczynić. W czasie podróży czeka nas wiele niespodzianek i tajemnic do
odkrycia. Podczas poznawania świata dowiemy się jacy ludzie zamieszkują poszczególne
kontynenty i co nieco dowiemy się o ich zwyczajach. Czeka nas podróż przez piaski pustyni,
amazońska dżunglę i lody Arktyki. Dowiemy się jak sprawdzić czy woda w rzece nie jest
zatruta i co możemy znaleźć na globusie.
„Wśród Dzikich Zwierząt”
Tropikalne lasy, safari, dżungla, morza, rzeki i oceany… Drapieżne lwy i tygrysy,
majestatyczne żyrafy i szybkie gazele, długowieczne żółwie i przyjazne delfiny, śmieszne
pingwiny i kolorowe papugi. Te i inne zwierzęta odkryjemy podczas naszej podróży przez
świat. Dowiemy się gdzie żyją, co jedzą i jakie mają zwyczaje. Poznamy też nasze narodowe
zwierzęta, dowiemy się skąd wziął się orzeł w naszym herbie i gdzie obecnie mieszkają orły.
Co zrobić gdy spotkamy w lesie stado sarenek? Czy niedźwiedzie naprawdę jedzą miód i
wchodzą na drzewa? I czemu pingwinom nie przymarzają stopy do lodu? Na te i inne pytanie
z pewnością znajdziemy odpowiedź.
„Kolorowe Urodziny”
Przeniesiemy się do magicznego świata dziecięcej fantazji, aby wziąć udział w specjalnie
przygotowanych atrakcjach. Dzieci będą miały okazję sprawdzić się w przeciąganiu liny,
konkursie zagadek i na torze przeszkód. Przeżyją niezapomnianą przygodę przechodząc przez
kolorowy tunel , a uczestnicząc w zabawach z chustą animacyjną będą mogły lepiej się
poznać i doświadczyć wielu radosnych chwil.
„Czarodziejskie”
Wspólnie przeniesiemy się do krainy magii i wyobraźni; dzieci, które będą chciały stać się
Czarodziejami, powinny przynieść na urodziny własnoręcznie napisany list z prośbą o
przyjęcie; poznamy prawdziwe zaklęcia i wypróbujemy ich skuteczność; nie zabraknie też
tajemniczych eliksirów – pojawią się więc bezpieczne eksperymenty chemiczne nawiązujące
do tematyki przyjęcia, będzie też dużo śmiechu podczas różnorodnych gier i zabaw
ruchowych i zręcznościowych.
Oraz wiele innych tematów realizowanych w ramach indywidualnych pomysłów Dziecka i
jego Rodziców.
Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
Serdecznie zapraszamy!

