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Spotkanie oparte jest o autorski program integracyjno-edukacyjny. Zajęcia dostarczają dobrej zabawy  

i przede wszystkim dają dzieciom radość. Program opracowany jest przez doświadczonego pedagoga, 
co stwarza możliwość do rozwoju i edukacji poprzez zastosowanie różnorodnych form pracy, elementom 
multimedialnym, zabawom ruchowym, pracy warsztatowej oraz teatralnej oprawie (stroje i rekwizyty), dzieci są 
zainteresowane, skupione i zaangażowanie podczas spotkania. Dzieci rozwijają umiejętności logicznego 
myślenia, uważnego słuchania i swoje zdolności manualne. Dzięki zastosowaniu pracy grupowej i podziałowi 
na mniejsze podgrupy, dzieci w sposób aktywny nabywają nie tylko wiedzę, ale i umiejętności praktyczne, 
ucząc się współpracy w grupie i wspólnego podejmowania działań. 
 

LINK DO GALERII ZDJĘC: https://tiny.pl/tfmbr 
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W ramach spotkania zapewniamy:  

 

- ciekawą opowieść (kanwę naszego spotkania), 

- stroje i rekwizyty dostosowane do motywu przewodniego historii, 

- różnorodne elementy gier i zabaw ruchowych, w tym zabawy animacyjne 

- elementy zajęć plastyczno-technicznych,  

-  środki dydaktyczne, karty pracy oraz potrzebne materiały plastyczne, 

- elementy tańców z chustami (wrap-dance), 

- drobny poczęstunek dostosowany tematycznie do spotkania, 

- elementy dekoracyjne z balonów, również w formie prezentów ręcznie robionych (skręcanych), 

- kolorowe, imienne dyplomy dla każdego z uczestników spotkania, 

- pamiątkowe zdjęcie grupowe do odebrania po zakończeniu imprezy (spotkania), lub pobrania w formie pdf, 

- nagłośnienie plenerowe 

 
* inne dodatkowe, odpowiadające Państwa preferencją – zapytaj…  

 

 
  
Spotkanie Mikołajkowe - ”POMOCNICY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA: 

 

Propozycje: 

 
Wariant 1 - spotkanie według scenariusza (czas 1,5h - 90 min.), cena 800zł (max 40 dzieci). 
  
Wariant 2 - spotkanie według scenariusza   (czas 2h - 120 min. + czas na zdjęcia i wręczanie prezentów), 
cena 1500zł (dla grup powyżej 40 dzieci). 
  
* Istnieje możliwość dostosowania czasu spotkania, oraz jego przebiegu do Państwa potrzeb. 
  

 
Mamy do Ciebie kilka pytań: 

Jakie są cele wydarzenia? 
Jaka jest grupa docelowa? 

Ilu będzie uczestników eventu? 
Ile przewidujemy czasu na nasze działania? 

Jaki jest przewidywany budżet? 
Czy event promocyjny będzie miał charakter cykliczny? 

Znasz już odpowiedzi na te pytania? 
 
 

Zadzwoń do nas, zarezerwuj dogodny dla siebie termin, a my przystąpimy do realizacji zadania… 
 


