


Bitwa na śnieżki 
Uczestnicy zabawy są podzieleni na dwie drużyny stojące po dwóch stronach chusty klanza, która będzie służyła 
jako kurtyna. każda ze stron ma zapas śnieżek i ich zadaniem jest przerzucić ich jak najwięcej na stronę przeciwnika. 
wygrywa ten, którego pole zostanie mniej zasypane śniegiem zanim podniesie się kurtyna. która z drużyn uratuje 
swój świat przed mroźnym śniegiem?

Łyżwiarstwo figUrowe 
Uczestnicy zabawy staną się na parę chwil łyżwiarzami i w rytm muzyki będą wykonywać niezwykłe akrobacje. gdy 
muzyka przestanie grać dzieci „zamarzają”, a animator pokazuje figurę jaką łyżwiarze będą prezentować. Dopiero 
wtedy odczarowani przez prowadzącego kolejną figurą uczestnicy mogą kontynuować swoje zwroty i piruety.

gDzie jest nos olafa?
Uczestnicy będą mieli za zadanie doczepić marchewkowy nos olafa z zasłoniętymi oczami tam, gdzie ich zdaniem 
może się on znajdować. Ciekawe kto będzie najbliżej ;)

Mrożony Berek 
w tej zabawie berkiem jest elsa, która przy łapaniu uczestników „zamraża” ich. osobę zamrożoną może uratować 
tylko anna, która poprzez klepnięcie w ramie bądź przejście pomiędzy nogami może uratować świat przed wieczną 
zimą.

BUDUjeMy loDowy zaMek!
Uczestnicy podzieleni na dwie drużyny będą ze sobą rywalizować o tytuł najwyższego i najtrwalszego lodowego 
zamku.  Do wykorzystania mają klocki/elementy konstrukcyjne i niech lepsza ekipa budowlana wygra!

gDzie jest olaf???
Uczestnicy poszukują na Dużym soft Play lub Małym soft Play maskotki olafa, do którego przypinamy saszetkę z 
czekoladowymi monetami, które cała drużyna otrzymuje w nagrodę. 

Mój wŁasny olaf
zabawa plastyczna, trwająca 10-15 min. Dzieci otrzymują materiały do wykonania własnego olafa (biała skarpetka, 
wata, papierowe oczy, uśmiech i nos, czarne małe guziczki lub papierowe kółeczka, małe gałązki na ręce, włóczka. 
Dla chętnych – różne kolory wełny na szalik. Dzieci wykonują własnego olafa, wg instrukcji animatora.

Kraina Lodu



gorąCe krzesŁa
zabawa polega na obchodzeniu dookoła w rytm muzyki krzeseł ustawionych w kręgu. Przy każdym wyciszeniu 
muzyki, należy zająć wolne miejsce. w każdej rundzie odpada jedna osoba dla której nie starczyło krzesła. 

wyśCigi z jajkieM na ŁyżCe
Dzielimy dzieci na drużyny (2-4, zależnie od ilości dzieci). Pierwsze osoby w rzędach otrzymują łyżki, które trzymają 
w dłoni. Prowadzący zabawę kładzie na łyżkach ugotowane na twardo jajko, z którym dzieci dobiegają do pachołka, 
obchodzą go dookoła, po czym wracają do swojej drużyny, aby przekazać jajko i łyżkę następnemu dziecku. warunkiem 
wygranej w rywalizacji jest utrzymanie jajka, aby nie spadło na podłogę. 
Dodatkowo można wykorzystać w zabawie elementy, utrudniające rywalizację (co zależne jest od wieku dzieci): 
slalom, limbo, kulanie piłki, przeskok przez przeszkodę, itp.

raz, Dwa, trzy – BaBa jaga Patrzy!
Dzieci ustawiają się w równej linii. animator wybiera Babę jagę (bądź sam nią zostaje). Baba jaga staje tyłem do 
dzieci w jak największej odległości (byle być dobrze słyszaną).  na hasło „raz, Dwa, trzy – BaBa jaga Patrzy”, 
Dzieci szybko biegną w stronę Baby jagi i stają w bezruchu w momencie, kiedy kończy wypowiadać zdanie. Baba jaga 
odwraca się do dzieci, przechadza się między nimi, sprawdzając, które dziecko się poruszy. osoby, które się ruszają, 
bądź śmieją – odpadają z gry. Baba jaga wraca na swoje miejsce, i tak długo powtarza swoje zdanie, dopóki któreś z 
dzieci nie złapie jej za ramię. ta osoba zostają nową Babą jagą.

gąski, gąski Do DoMU!
animator wybiera spośród dzieci 2 Mamy gąski i wilka. Mamy gąski stają naprzeciw siebie, na końcach sali, wilk 
pomiędzy Mamami gąskami i dziećmi. Mama gąska przywołuje swoje dzieci: „gąski, gąski do domu!”. Dzieci 
odpowiadają: „Boimy się”. Mama pyta: „Czego?” Dzieci odpowiadają: „wilka złego!” Mama woła: „gąski, gąski 
do domu!!!”. w tym momencie wszystkie dzieci próbują przedostać się do domy i nie zostać schwytane przez wilka. 
Dzieci, które zostaną złapane, siadają w siadzie skrzyżnym, na linii wilka, tworząc mur i zmniejszając tym samym 
obszar przebiegania. wygrywa to dziecko, które nie zostanie schwytane do samego końca zabawy. 

Mistrzostwa Hulakula
(scenariusz sportowy)



szCzUrek
Prosta zabawa, z wykorzystaniem skakanki lub sznurka. 
Dzieci stają w kółku. jedna osoba (animator lub któreś z dzieci) staje pośrodku ze sznurkiem. zaczyna kręcić się 
dookoła z wyciągniętym na całą długość sznurkiem, fruwającym 5-10cm nad podłogą. zadaniem uczestników 
jest przeskakiwanie nad sznurkiem tak, aby go nie nadepnąć i nie zahaczyć. to dziecko, które skusi, odpada z gry. 
wygrywa ten, kto najdłużej będzie przeskakiwał prawidłowo. kręcący wymieniają się w trakcie gry.

Bitwa na Balony
animator przygotowuje więcej balonów, niż jest dzieci (może być po 2 balony na dziecko). Dzielimy dzieci na 2 
drużyny, po czym pomiędzy drużynami kładziemy sznurek, będący granicą pola każdej z drużyn. Dzieci odbijają 
balony, przerzucając je na pole przeciwnika. wygrywa ta drużyna, na której polu, po upływie czasu, będzie najmniej 
balonów. 

jakie krowa Daje Mleko?
animator wybiera osobę, które zagra rolę krowy, czyli berka. Dzieci łapią krowę na palce u dłoni. Dzieci pytają krowy: 
„jakie krowa daje mleko?”. krowa odpowiada, używając nazw kolorów. w momencie, kiedy wypowie „BiaŁe”, dzieci 
puszczają krowę i zaczynają uciekać. złapane przez krowę dziecko staje w miejscu w rozkroku, aby inne dzieci mogły 
przejść pod jej nogami i ją uratować. krowa wygrywa, jeśli wszystkie dzieci będą złapane. 

ryBak i ryBka
wykorzystanie chusty klanza. 
Dzieci siadają w kółku, w siadzie skrzyżnym na brzegu chusty. animator wybiera rybaka i rybkę. rybka wchodzi pod 
chustę, rybak zostaje na chuście. Dzieci zaczynają mocno falować chustą, aby rybak nie widział, gdzie jest rybka, 
która ucieka pod falami. Po złapaniu przez rybaka rybki, następuje zmiana goniącego i gonionego. 
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Morskie wakaCje
Dzieci stają w kółku, na brzegach chusty klanza. Łapią za uchwyty. animator zaczyna opowieść, w której pojawiają 
się hasła: morze jest spokojne, delikatnie faluje, zerwała się burza, przyszedł wielki sztorm. Dzieci falują chustą 
zgodnie z instrukcją. robiąc małe, średnie i duże fale.

kolorowy DeszCz
Dzieci stają w kółku, na brzegach chusty klanza. Łapią za uchwyty. animator wrzuca na chustę mnóstwo kolorowych 
piłeczek lub balonów. Dzieci zaczynają mocno machać chustą, aby wszystkie krople z niej spadły. aby przedłużyć 
zabawę, animator podnosi zrzucone krople i wrzuca je z powrotem na chustę. 

sPaDoChron
Dzieci stają w kółku, na brzegach chusty klanza. Łapią za uchwyty. Pod chustę wchodzą na zmianę chłopcy i 
dziewczynki. kładą się na podłodze, po czym dzieci trzymające chustę, na hasło animatora, kucają i opuszczają 
chustę do podłogi, po czym szybko wstają, wyciągając rączki w górę. Chusta napina się tworząc spadochron. 

Do CelU
Dzieci stają w kółku, na brzegach chusty klanza. Łapią za uchwyty. animator wrzuca małą plastikową piłeczkę, która 
ma wpaść w otwór znajdujący się na środku chusty. Dzieci manewrują chustą w taki sposób, aby osiągnąć cel. 

saŁatka owoCowa
Chusta leży na podłodze. Dzieci stają w kółku, na brzegach chusty kanza, każde przy jednym kolorze. animator 
poszczególnym kolorom na chuście nadaje nazwy owoców (zielony-jabłko, żółty-banan, czerwony-truskawka, itd.) 
wypowiada nazwę owocu, po czym dzieci znajdujące się przy danym kolorze, zamieniają się miejscami. kiedy mówi: 
„sałatka owocowa”, wszystkie dzieci zmieniają miejsca. 

PaPUżki
animator włącza muzykę, dzieci obserwują animatora i naśladują jego ruchy, pozy i miny. następnie animator po 
kolei wybiera pokazujących, aby każde dziecko mogło coś zaprezentować. 

Balonowy tanieC
Dzieci dobierają się w pary. animator podaje dzieciom balony, który pary umieszczają pomiędzy głowami, albo 
brzuszkami. Dzieci tańczą w rytm muzyki. odpadają z zabawy pary, którym balonik spadnie na ziemię. 

Animacje dla najmłodszych dzieci



koPCiUszek 
za chustą klanza siada kilka osób, które nie mają butów na nogach. Po drugiej stronie znajduje się osoba, która w 
jednej kupce ma wszystkie buty uczestników urodzin. jej zadaniem będzie w jak najkrótszym czasie dopasować buty 
na odpowiednie nogi.

aliCja w krainie Czarów 
zabawa polega na wyścigu, który w opowieści o alicji w krainie Czarów pozbawiony był jakichkolwiek zasad. naczelna 
zasada polegała na bieganiu w kółko. jednak w naszej zabawie, uczestnicy muszą na hasło prowadzącego zamieniać 
się w określone zwierzęta i starać się przemieszczać w wyścigu w określonej pozie.

PoCahontas
Dzieci z różnego rodzaju, koralików, rzemyków, żyłek i innych ekologicznych odpadów wykonują łapacze snów i/lub 
amulety indiańskie

herCUles
Przeciąganie liny. herkules był bardzo silny więc i my musimy udowodnić naszą siłę.

AUtA
wyścigi samochodów na parkiecie. w dwóch przeciwnych rzędach twarzami do siebie siadają osoby. w każdym 
rzędzie musi być tyle samo osób, tak aby każdy miał na przeciwko swoją parę. zadaniem uczestników zabawy będzie 
wyścig samochodów z jednej na drugą stronę. Problem tkwi jednak w tym, że auta zrobione są z papieru a poruszają 
się tylko poprzez podmuch osoby, która jest odpowiedzialna za przemieszczenia samochodu.

toy story
zabawa w raz dwa trzy  andy patrzy. andy to główny bohater bajki toy story, do którego należą zabawki. kiedy 
odwraca się w haśle raz dwa trzy andy patrzy, zabawki zamierają bez ruchu bo przecież, andy nie wie, że zabawki 
potrafią się poruszać. Pierwszy kto dotknie andiego, zamienia się z nim miejscami, prowadząc zabawę od początku.

gDzie jest neMo?
zabawa w rybaka i rybkę z Chustą klanza.

101 DalMatyńCzyków
zabawa w ogonki. Cruella De Mon postanowiła uszyć sobie nowe futro, jednak aby to zrobić potrzebuje jak najwięcej 
ogonków dalmatyńczyków. aby je zdobyć przychodzi na podwórko i postanawia je poodrywac małym pieskom. 
zabawa w ogonki. Uczestnicy zabawy mają do ubranai przyczepione ogonki, które osoba grająca Cruelle De Mon 
stara się pozabierać.

Bajkowy Świat



ŁoDzie 
Uczestnicy siadają  w rzędach, jeden za drugim i stają się łodziami. Przeżywamy różne morskie przygody – machamy 
tubylcom na mijanych wyspach, przeżywamy burze i sztormy, cały czas zawzięcie wiosłując! 
(na hasło burza dzieci muszą wstać, a na sztorm wstać i obrócić się w miejscu)

DziCy tUBylCy 
Piraci trafili na wyspę i teraz muszą porozumieć się z dzikimi tubylcami. Ci jednak nie rozumieją naszego języka, 
musimy więc porozumiewać się z nimi za pomocą gestów i dźwięków. Uczestnicy podzieleni na dwie grupy stają na 
dwóch końcach sali, jedna grupa przesyła drugiej wiadomość używając do tego tylko gestów, a druga grupa zgaduje 
treść wiadomości. 

PiraCkie nakryCia gŁowy
animator pokazuje uczestnikom jak wykonać pirackie czapki z papieru, a po ich wykonaniu dekorują je.

ŁowCy skarBów
Na Placu zabaw są poukrywane złote monety! Dwa statki pirackie konkurują ze sobą o to, który statek znajdzie 
większy piracki skarb. Piraci w swoich pirackich czapkach rozbiegają się po lądzie i szukają złotych monet, które 
są poukrywane w najróżniejszych miejscach. Piraci ze statku, który zdobył więcej monet mogą wymyślić zadanie 
specjalne przegranym aby i oni mogli wrócić na morze.

PiraCkie Porwanie
animator wybiera jedną osobę, która będzie porwanym tubylcem i 2 osoby, które będą piratami. Pozostałe dzieci to 
tubylcy. Piraci otrzymują od animatora zadanie, aby ukryć tubylcę. Po czym mają biegać po sali zabaw, wysyłając 
poszukującym mylące sygnały. Czas zabawy: 3 minuty. wygranymi są piraci, którym udało się nie doprowadzić 
tubylców do porwanego lub tubylcy, którzy odnajdą porwanego.

Celne PiraCkie oko
Dzieci rzucają woreczkami do celu. wygrywa ta drużyna, która zdobędzie więcej punktów. 

szUkanie PiraCkiego skarBU
Dzieci otrzymują list z poleceniem wyruszenia na wyprawę. wskazówki i zadania poumieszczane w różnych miejscach, 
mają doprowadzić dzieci do mapy, która wskaże im miejsce ukrycia skarbu (scenariusz wyprawy).

Piraci



siUP na koń!
indianin musi złapać swojego konia. każde dziecko dostaje wstążkę, którą wkłada za pasek od spodni tak, aby wstążka 
swobodnie wisiała, wstążka tworzy ogon. na hasło „indianin idzie!” dzieci ze wstążkami rozbiegają się i zaczyna się 
gonitwa. Dzieci mają za zadanie złapać jak największą ilość wstążek-ogonów.

kowBoje i inDianie
zostaje wyznaczony jeden kowboj, który będzie łapał indian, oraz szaman, który może uratować swoich pobratymców 
odczarowując ich. Dzieci rozbiegają się w wyznaczonym obszarze, a kowboj je łapie. złapany indianin nieruchomieje, 
szaman może uratować indianina jeśli przejdzie między jego nogami. 

inDiańskie oByCzaje
Dzieci przenoszą się na Dziki zachód, do indiańskiej wioski. wódź (animator) uczy dzieci indiańskiego przywitania. 
Dzieci nadają sobie indiańskie imiona. Przygotowują swoje pióropusze.  Uczą się tańca słońca i tańca deszczu. 

PoszUkiwaCze zŁota
Miska z kukurydzą taką do prażenia, wśród nich są kuleczki, diamenciki lub czekoladowe talary. Dzieci przegrzebując 
misę, w jednakowym czasie musza odnaleźć jak najwięcej „złota”.            

list gońCzy
zabawa w piłka parzy. siedzimy w kręgu. Prowadzący mówi jak wygląda ścigany rabuś, podaje ok 3-5 cech. Później 
podajemy sobie w kręgu piłkę mówiąc za każdym razem jakąś cechę charakteru z możliwością powtarzania tych, 
które tyczą się ścigającego. na cechy ścigającego jednak nie można złapać piłki, która parzy.

PojeDynek
Dzieci dobierają się w pary, stają w odległości kilkunastu metrów. animator daje dzieciom piłki z gąbki, które 
służą dzieciom za broń. Dzieci rzucają w swojego przeciwnika w jednym momencie. Celem dzieci jest trafienie w 
przeciwnika i zdobycie punktu. wygrywa z pary ten, który większą ilość razy trafi w kowboja. 

Dziki zachód


