Įspūdingiausiai
GIMTADIENIO ŠVENTEI
PAPILDOMŲ PASLAUGŲ MENIU
1. Personažo programa - 40 Eur
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Programos trukmė: 1 val.
Programa skirta iki 15 vaikų grupei
Kiekvienam papildomam vaikui kaina - 1 Eur
Programa pritaikoma pagal vaikų amžių ir pomėgius.
Personažai: Piratė, Klounė, Havajietė, Raganaitė, Princesė,
Indėnė, pricesė Elza, Monstrė, Balerina, Raudonkepuraitė,
Pepė Ilgakojinė, Pimpačkiukė, Betmenė, Bitutė, Kareivė,
Superherojė, Vienaragė, Trolytė Popytė, Ana iš Ledo
šalies, Pelytė Minė, Pelenė, Driežiukas, Krikštynų angelas.

2. Kūrybinės dirbtuvės: EBRU menas - 40 Eur
Užsiėmimo trukmė: iki 1 val.
Programa skirta iki 10 vaikų grupei
Kiekvienam papildomam vaikui kaina - 1 Eur
Tapyba ant vandens ramina mintis, išlaisvina jausmus,
skatina kūrybiškumą, gerina emocinę ir fizinę sveikatą,
veikia atpalaiduojančiai. Ebru meno techniką lengvai
įvaldo dauguma įvairaus amžiaus žmonių nuo 3 iki 80
metų, o greitai gaunamas rezultatas ir teigiamas tapybos
ant vandens poveikis džiugina dažno širdį.
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3. Sportinės estafetės “Greitosios Pandos” - 20 Eur
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Užsiėmimo trukmė: 30 min.
Vaikų skaičius neribojamas.
• Estafetės ir rungtys parenkamos
pagal vaikų amžių ir dalyvaujančių
vaikų skaičių.

4. Kūrybinės dirbtuvės: Linksmieji piršteliai - 20 Eur
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Užsiėmimo trukmė: 30 min.
Programa skirta iki 10 vaikų grupei
Kiekvienam papildomam vaikui kaina - 1 Eur
• Užsiėmimo metu su specialiais dažais, skirtais piešti
pirštukais, vaikai sukuria bendrą teminį piešinį.

5. Kūrybinės dirbtuvės: Laimės paukšteliai - 40 Eur
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Užsiėmimo trukmė: iki 1 val.
Programa skirta iki 10 vaikų grupei
Kiekvienam papildomam vaikui kaina - 1 Eur
• Užsiėmimo metu kiekvienas šventės dalyvis pasigamina unikalų “Laimės paukštelį”
• Jubiliatui pagaminamas ypatingas paukštelis su draugų palinkėjimais ant sparnų
• Savo pasigamintą darbelį kiekvienas vaikas galės pasilikti sau.

6. Kūrybinės dirbtuvės: Tapyba spalvotu smėliu - 60 Eur
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Užsiėmimo trukmė: apie 1 val.
Programa skirta iki 10 vaikų grupei
Kiekvienam papildomam vaikui kaina - 5 Eur
Tapyba spalvotu smėliu - meninės raiškos priemonė skirta
vaikams nuo 3 metų. Spalvoto smėlio tapyboje svarbu, pats
procesas, o ne meniniai sugebėjimai.
Šis edukacinis užsiėmimas lavina vaizduotę, regą, smulkiąją
motorika ir pojūčius. Pamokos metu vaikai išmoksnaudotis
spalvotu smėliu, derinti spalvas. Taip pat išmoks spalvų
maišymo paslapčių, pasigamins savo norimą eksperimentinę
spalvą. Vaikams bus suteikti specialiai paruošti paveikslai,
kuriuos jie spalvins ir galės pasilikti sau!

7. Kūrybinės dirbtuvės: Muilo gamyba - 70 Eur
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Užsiėmimo trukmė: apie 1 val.
Programa skirta iki 10 vaikų grupei
Kiekvienam papildomam vaikui kaina - 5 Eur
Užsiėmimo metu vaikai susipažins su muilo atsiradimo
istorija bei jo gamyba. Taip pat lavins savo meninius
gebėjimus, išmoksime derinti spalvas ir patys gaminsite
muilą. Gamybos metu vaikai pasigamins 3-4 skirtingų spalvų
ir kvapų muiliukų. Muilo gamybai naudojamos natūralios
medžiagos, eteriniai aliejai ir natūralūs dažai. Kartu
pažinsime natūralius kvapus, spalvų derinimo paslaptis.

8. Kūrybinės dirbtuvės: Žvakių gamyba - 70 Eur
Užsiėmimo trukmė: 1 val 15 min
Programa skirta iki 10 vaikų grupei
Kiekvienam papildomam vaikui kaina - 5 Eur
Tiems, kurie niekada nedarė nieko panašaus, žvakių gamyba
gali pasirodyti be galo sudėtingu ir sunkiu išbandymu, tačiau
šis užsiėmimas yra labai paprastas. Į pagalbą pasitelksime
fantaziją.Kartu susipažinsime su žvakių gamybos paslaptimis,
istorija. Patys gaminsime kvepiančias, spalvomis ir raštais
išmargintas žvakes indeliuose. Naudosime sojų vašką,
kvapius aliejus ir spalvas!
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9. Moksliniai eksperimentai - 75 Eur
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Užsiėmimo trukmė: 1 val 15 min
Vaikų skaičius neribojamas.
Vakarėlio metų atliksime 10 įdomių eksperimentų!
• ragausime ŠREKO gėrimą
• kursime lavos lempą
• bauginsime chameleoną piene
• talpinsime kiaušinį butelyje
• gaminsime spalvotus vulkanus
• tirpdysime vaivorykštę
• eksperimentuosime su skysčiais
• išbandysime sausą ledą ir kt.
Juos lydės įdomi ir naudinga informacija,
smagūs pokštai bei gera nuotaika!

10. Edukacinės dirbtuvės “Papuošalų gamyba” +
šventės vedėjas/personažas - 75 Eur
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Programos trukmė: apie 1 val
Programa skirta iki 12 vaikų grupei
Programa skatina vaikų kūrybiškumą, kruopštumą, savarankiškumą. Skirta vaikams nuo 5 metų,
(gali būti ir mažesni jei bus tėvelių pagalba), kurie mėgsta puoštis, yra smalsūs, darbštūs ir
kūrybiški. Tinka tiek berniukams, tiek mergaitėms. Vaikai išmoks pasigaminti įvairius aksesuarus
sau, mamai ar draugams.
Programos metu sužinos, kaip skirtingais būdais pasigaminti įvairias apyrankes, auskarus, kaklo
papuošalą ar raktų pakabuką. Animatorius pristato vaikams dirbtuvėles: papasakoja, ką jie veiks,
kokias gali naudoti priemones, nuo ko pradėti dirbti ir kaip viską užbaigti. Viso proceso metu
animatorius / vedėjas padeda vaikams. Programos metu vaikai pasigamina 1-2 aksesuarus
kiekvienas, priklausomai nuo technikos sudėtingumo.
Personažas / vedėjas kartu su vaikais:
• įteiks dovaną jubiliatui;
• susipažins su dirbtuvėlių taisyklėmis ir eigos procesu;
• gamins papuošalus;
• padės vieni kitiems gamybos procese;
• atliks žvakučių pūtimo ceremoniją;
• visi kartu nusifotografuos su pagamintais papuošalais.
Galimi personažai: Pelytė Mini, Jūreivė, Pepė Ilgakojinė,
Klounė, Piratė, Monster High, Pimpačkiukė,
Princesė, Elza iš Ledo šalies.

11. Gimtadienio programa “Frozen” +
personažas “Elza” - 75 Eur
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Programos trukmė: apie 1 val
Programa skirta iki 12 vaikų grupei
Programa skatina vaikų kūrybiškumą, kruopštumą, savarankiškumą. Skirta vaikams nuo 5 metų,
daugiau orentuota mergaitėms. Visa edukacija paremta ledo šalies akcentais. Programos metu
vaikai turės galimybę pasigaminti ledo šalies karūnėlę arba lankelį pasirinktinai, stebuklingą
Elzos lazdelę, linksmą Olafo puodelį ir saldų Olafą, kurį vėliau patys skaniai suvalgys. Edukacija
nesudėtinga, personažas kaip kuriuos ruošinius jau atsineša, tad vaikams lieka smagiausia dalis
- užbaigti darbelius.
Personažas su vaikais:
• personažas įteiks dovaną jubiliatui;
• susipažins su programos taisyklėmis ir eigos procesu;
• gamins ledo šalies papuošalus;
• padės vieni kitiems gamybos procese;
• atliks žvakučių pūtimo ceremoniją;
• visi kartu nusifotografuos.

12. Gimtadienio programa “Frozen papuošalai” +
personažas “Elza” - 75 Eur
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Programos trukmė: apie 1 val
Programa skirta iki 12 vaikų grupei
Programa skatina vaikų kūrybiškumą, kruopštumą, savarankiškumą. Skirta mergaitėms nuo 5
metų, kurios mėgsta puoštis. Visa edukacija paremta ledo šalies akcentais. Programos metu
mergaitės pasigamins apyrankę ant rankos ir kaklo pakabuką su ledo šalies akcentais.
Personažas kartu su vaikais:
• įteiks dovaną jubiliatui;
• susipažins su dirbtuvėlių taisyklėmis ir eigos procesu;
• gamins 2 papuošalus;
• padės vieni kitiems gamybos procese;
• atliks žvakučių pūtimo ceremoniją;
• visi kartu nusifotografuos.

