
  

 

 
Zagubione pióro Andersena 

Program animacyjny z cyklu: Kreatywne Pole Wyobraźni 
 

Pole wyobraźni 
Liczba uczestników Koszt / uczestnik 

Grupa min. 20 uczestników 36 zł /os. 

 

Termin: 
jesień 2019 / wiosna 2020 

Miejsce: 
Chwalimierz – Pole Wyobraźni 

Czas trwania: 
3,5 h 

Świadczenia: 
Bogaty program prowadzony według oryginalnego scenariusza, animatorzy realizujący program, materiały, 

sprzęt i rekwizyty do realizacji programu, podatek VAT. 
 

Coś niedobrego dzieje się z Baśniami Hansa Christiana Andersena. Wszystkie pouciekały, a pisarz zgubił swoje 

pióro i nie może napisać ich od nowa. Dzieciom nie pozostaje nic innego jak pomóc odnaleźć pióro i 

poodprowadzać wszystkie postacie na ich miejsce.  

 

Brzydkie kaczątko  Bajka, którą odnaleźliście jest wystraszona, dlatego trzeba do niej podchodzić bardzo 

cicho, uśmiechać się i mówić miłe słowa. Spróbujcie się z nią zaprzyjaźnić, a sami 

zobaczycie, jakie piękno kryje w sobie.  

Calineczka  Z książki uciekła jedna z najmniejszych bajek na świecie. Szukajcie jej pod kamieniami, 

w kwiatach, a kto wie, może schowała się w łupce orzecha. Jeśli tylko ją odnajdziecie 

z chęcią opowie wam swoje niesamowite historie.  

Królowa śniegu  Andersen jest bardzo zły. Ktoś podsłuchał jedną z jego bajek, ale później wszystko 

pomieszał i opowiedział ją zupełnie inaczej. Trzeba ją jak najszybciej odnaleźć i 

sprawdzić, co naprawdę wydarzyło się w krainie lodu.  

Na ziarnku grochu  Czy księżniczki istnieją naprawdę i czy jest jakiś test, który to sprawdza? Jeśli uda nam 

się odnaleźć ulubioną bajkę naszego pisarza, zdradzi nam najcenniejszą tajemnicę. 

Kto wie, może wśród nas są jakieś księżniczki.  

Nowe szaty cesarza Bajki uciekając pochowały się w różnych dziwnych miejscach. Gdzie jest jedna z nich 

Dodatkowe informacje: 
• kolejność i realizacja programu może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora 
• smażenie kiełbasek: kiełbasa, pieczywo, herbata, keczup, musztarda, widełki, tacki, sztućce: 9 zł/ osoba 
• ognisko: drewno, widełki/ ruszt, herbata (prowiant we własnym zakresie): 100 zł/ grupa  
• obiad (catering): menu i wycena na życzenie 
• transport uczestników: wycena na życzenie 


