Propozycja animacji na
Dzień Dziecka 2015 z Iki-studio

Opis animatorów i zakres ich zabaw z dziećmi
Oferta Animacji jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 2 lat do 14 lat.
Program jest tak przygotowany aby każde dziecko znalazło coś dla siebie i przez cały czas trwania animacji
świetnie się bawiło i miało ciekawe zajęcia, które rozwijają zdolności artystyczne, interpersonalne oraz
uczą zachowań w grupie.
Konferansjer prowadzi całość imprezy, zaprasza do zabawy wszystkie dzieci wraz z rodzicami, wprowadza
wesołą i zabawową atmosferę w ciągu całego eventu. Angażuje jak największą ilość dzieci w razie
potrzeby dorosłych do zabawy z chustą Klanza.
„Klaun” tej kolorowej i barwnej postaci nie może zabraknąć na żadnej imprezie dla dzieci. Klaun robi
ogromne bańki mydlane i przeprowadza naukę wraz z konkursami na największą bankę. Robi „balonowe
zoo” uczy chętne dzieci robienia zwierzaków.
„Wróżka” na twarzach dzieci wyczarowuje wspaniałe wzory spełnia każde wypowiedziane życzenie.
„Kącik twórczy” dzieci mogą uczestniczyć w konkursach plastycznych z wykorzystaniem różnych technik.
Od podstawowych: kredki, farby przez warsztaty malowania na tkaninach / tworzenie swojego
podkoszulka/ origami, warsztaty nauki szydełkowania i wiele innych, do wyboru. Dla najmłodszych będą
kolorowanki, ciastolina.

Nasze gry i zabawy
- Zabawy z kolorowym super tunelem
- Zabawy z chustą Klanza
- Bańki mydlane średnie i małe
- Zwierzątka z balonów na zamówienie
- Malowanie buzi specjalnymi antyalergicznymi farbkami
- naklejane albo malowane tatuaże
- Wyścigi slalomowe na czas
- Przeciąganie liny
- Chodzenie na małych szczudłach
- Mini kalambury
- Rzut piką, ringiem do celu
- Bajkowe zagadki
- Zabawa integracyjna z balonikami
- Spacer po linie
- Konkursy plastyczne z różnych technik plastycznych do wyboru
- Narty 4 osobowe
- Wyścigi w workach

Nasza galeria

Kosztorys organizacji zabawy „Iki i Miki bawią dzieci”
W skład ceny wchodzi:
1.Konferansjer prowadzący całość eventu kzabawia dzieci, przeprowadza liczne gry i zabawy
2.Klaun- robi balonowe zoo, bańki mydlane, zabawia dzieci, uczy chodzić na małych szczudłach.
4.Wróżka- maluje dzieciom buzie i robi tatuaże
5.Kącik twórczy- Miki animator pomaga dzieciom stworzyć wspaniałe dzieła plastyczne i uczy
innych technik plastycznych do wyboru
6. Wszyscy animatorzy są przebrani w kolorowe stroje
7. Zapewniamy drobne nagrody dla dzieci uczestniczących w konkurach / pomagają w ich
przeprowadzaniu/
8. Zapewniamy wszystkie niezbędne akcesoria do przeprowadzenia wszystkich gier, zabawy i
konkursów.
Koszt za całość 1900 zł netto
Dodatkowo proponuje nagłośnienie które jest niezbędne przy zabawie na w promocyjnej cenie:
500 zł netto wraz z obsługą

