
 

 

 

 

Jeżeli urodziny, to tylko u nas!  

 

Urodzinowa impreza w AcroSpace to przygoda, którą Dzieci zapamiętają na długo.  

Oferta, którą dla Was przygotowaliśmy łączy świetną zabawę z ruchem i aktywnością sportową na specjalnej 

dmuchanej macie akrobatycznej. 

Nasza propozycja obejmuje poniższe scenariusze animacji – każdy z nich dostosowujemy indywidualnie do wieku i 

potrzeb Gości. 

 

 

Scenariusze dla młodszych: 

 

„Ale cyrk!” 

Zabawa rozpoczyna się spotkaniem wszystkich uczestników z małpką Figlem.  

Figiel podzieli się z Dziećmi swoim kłopotem - bardzo potrzebuje pomocy, ponieważ jego towarzysze - Skoczne 

Małpki (opcjonalnie inne zwierzaki) najadły się zgniłych bananów i rozbolały je brzuchy. Aby Wesoły Cyrk mógł nadal 

istnieć, Figiel potrzebuje znaleźć zastępstwo.  

Humorystyczne animacje z balonami i zabawy ruchowe, w których Dzieci wezmą udział, prowadzą do finału w postaci 

zajęć akrobatycznych na dmuchanej macie. 

Kończymy wspólną uroczystością urodzinową oraz poczęstunkiem.   

 

 

„Wyspa Skarbów" 

Wspólnie z Piratem Rum-Rumem dzielni goście wyruszają w zabawną podróż, której celem jest odkrycie owianego 

legendą skarbu. W rozwiązaniu tajemnicy pomoże im mapa. Zadania, które czekają uczestników to szereg 

humorystycznych wyzwań i zagadek, których rozszyfrowanie prowadzi do skrzyni skarbów. Okaże się jednak, że nie 

można jej sobie ot tak przywłaszczyć. Ostatnie wyzwanie to Próba Sportowa (trening-zabawa na naszej dmuchanej 

macie). Czy Dzieci zdobędą klucz do skrzyni? 

Przygoda kończy się uroczystością urodzinową oraz poczęstunkiem.  

 

 

„Latający Dywan" 

Dzieci zostają zaznajomione z pewną legendą, której treści i szczegółów nie możemy teraz zdradzić. 

Jedyne, co możemy w tym momencie przekazać to to, że bardzo dawno temu, za siedmioma górami i za siedmioma 

morzami, w przepięknym złotym pałacu żył pewien bogaty Piaskowy Król. W swoim skarbcu posiadał wiele dziwnych 

i magicznych przedmiotów. Jednym z nich był Latający Dywan, który w zagadkowy sposób znalazł się u nas. Magiczną 

moc latania zapewniały mu kolorowe frędzle. Niestety, wszystkie się zgubiły. Bez wsparcia i pomocy Dzieci, nie uda 

mu się powrócić tam, skąd przyleciał. Szereg humorystycznych zabaw ruchowych i logicznych prowadzi do finału - 

zajęć sportowych na naszej macie. Czy Latający Dywan odzyska moc i odleci do Piaskowego Króla? To zależy tylko od 

gości...  

Animacje kończymy uroczystością urodzinową oraz poczęstunkiem. 

 

 

 

A dla starszych...(wiek: 10 +) 

 

„Detektywi” 

Tajemnicze zaginięcie jednego z naszych Instruktorów? Oto wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się goście.  

Rozwiązanie szeregu powiązanych ze sobą zagadek jest szansą na odnalezienie Trenera, ale pamiętajcie – każda minuta 

się liczy...  

Spryt, logika i wyzwania sportowe – to klucz do sukcesu. Jeżeli gościom uda się odnaleźć i uwolnić Instruktora, 

odwdzięczy się on fantastycznym treningiem na naszej dmuchanej macie.  

Zabawę kończymy uroczystością urodzinową oraz poczęstunkiem. 

 

 

„3,2,1... Start!” 

Dla starszych gości, którzy oczekują bardzo aktywnej imprezy przygotowaliśmy urodziny sportowe z domieszką 

humoru. Na rozgrzewkę, szereg wyzwań sportowych z przymrużeniem oka – budowa labiryntu, tor przeszkód, zadania 

do góry nogami, zadania na opak, balonowe wyzwania i zagadki... Jako główny punkt programu - świetny trening na 

dmuchanej macie. Ukoronowaniem spotkania jest wspólna uroczystość urodzinowa oraz poczęstunek. 


