
  

 

 
Szkoła Elfów 

Program animacyjny z cyklu: Świąteczne Pole Wyobraźni 

Pole wyobraźni 
Liczba uczestników Koszt / uczestnik 

Grupa min. 20 uczestników 36 zł /os. 

 

Termin: 
zima 2019 

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. 
 

W odległej i mroźnej krainie jest najbielszy śnieg na świecie, a elfów jest więcej od mieszkających tam ludzi. 
Elfy, podobnie jak dzieci różnią się od siebie wielkością, temperamentem i osobowością, a każdy z nich pragnie 
zostać pomocnikiem Świętego Mikołaja. Zapraszamy do Szkoły Elfów, w której marzenia się spełniają. 
 
Elfigrafia świata i czasu   Elf Elfgraf zajmuje się geografią świąteczną od pięciu tysięcy ośmiu lat i 

chętnie zdradzi tajemnicę Świętego Mikołaja „Jak udaje mu się rozwieźć 
prezenty po całym świecie w jedną tylko noc?”  

Listografia prezentowa   Elf Piórek ma bardzo dużo listów do przeczytania i jeszcze więcej marzeń do 
podsłuchania. Nauczy dzieci jak podkraść się i podsłuchać marzenia, tak aby 
nikt go nie zobaczył.  

Choinkowe zdobienie   Najważniejszym, najpiękniejszym i najbardziej zielonym na świecie drzewkiem 
jest choinka i chyba dlatego Mikołaj tak bardzo ją lubi. Elf Bombeczka nauczy 
dzieci jak zrobić wyjątkową ozdobę świąteczną.  

Świąteczne razempieczenie  Tylko Pani Mikołajowa wie jak upiec pierniki, by na całym świecie zapachniało 
świętami. Receptury nie zdradza, ale zdobienie pierników to już inna bajka.  

Egzamin z magii świąt   Czym jest magia świąt i z kim należy ją dzielić? Jeśli odpowiecie na te pytania 
to uda Wam się zdać egzamin i zostać pomocnikiem Świętego Mikołaja.  

 

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 

 


