


Branżę dziecięcą i temat organizacji 
urodzin znamy bardzo dobrze, ponieważ 

zajmujemy się nim od ponad 10 lat. 
Śledzimy zmieniające się trendy, 

obserwujemy nowo powstające miejsca 
i atrakcje dla najmłodszych. Przez te 

wszystkie lata bardzo dobrze poznaliśmy 
też potrzeby i oczekiwania rodziców. 

Organizowane przez Skakankę animacje 
przybierały różne formuły i były 

wielokrotnie modyfikowane. Chcemy 
podążać za zmieniającymi się trendami, 

utrzymując jednocześnie taki sam 
wysoki poziom oferowanych usług.

Niezmiennie zależy nam na dobrej 
i niezapomnianej zabawie 
najmłodszych jubilatów! 



• Nasi animatorzy to pedagodzy i edukatorzy 
z wieloletnim doświadczeniem w swojej branży. 

• Do każdego przyjęcia urodzinowego 
podchodzimy indywidualnie. Pod uwagę 
bierzemy wiek, zainteresowania jubilata 

i liczbę gości.

• Korzystamy tylko ze sprawdzonych 
i atestowanych materiałów animacyjnych.

• Na rynku działamy ponad 10 lat! 
Przez ten czas zaufało nam wielu rodziców!



Zdobywcy kosmosu
Zabawa w kosmicznym klimacie, ciekawostki o kosmosie i gwiazdach, kreatywne 
bazgroły w których główną rolę odgrywają dziecięce marzenia (nie tylko te o lotach 
na księżyc).

Indianie
Ten klasyczny temat to prawdziwy wulkan  pomysłów na dziecięce zabawy: robienie 
pióropuszy i totemów, malowanie twarzy i tworzenie indiańskich wiosek, talizmanów, 
odpędzanie deszczu i złego humoru, czyli mnóstwo ruchu.

Piraci
Urodziny pirackie to gratka nie tylko dla fascynatów „Piratów z Karaibów”, to świetna 
zabawa dla wszystkich, którzy lubią poszukiwać skarbów lub rozszyfrowywać listy 
z butelki. Łamigłówki i zagadki logiczne, gry i zabawy zręcznościowe.

Rycerze i Księżniczki
To zabawa w konwencji starodawnych zwyczajów, dowiemy się jakie sprawności musi 
posiadać prawdziwy rycerz, i jak wyglądały księżniczki, nie tylko te z dzisiejszych 
bajek. A wszystko to po odnalezieniu starej księgi.



Kubuś i przyjaciele
To zabawa dla najmłodszych jubilatów i fanów najsympatyczniejszego misia na 
świecie, czyli Kubusia Puchatka. Podczas urodzin motywem przewodnim będzie on 
sam oraz jego przyjaciele.

Olimpiada Sportowa
Dla wszystkich, którzy nie lubią siedzieć w jednym miejscu proponujemy prawdziwy 
maraton rozmaitych konkurencji sportowych: chodzenie na szczudłach, skoki 
w workach, pokonywanie przeszkód i wiele innych.

Mali Agenci
To gratka dla miłośników rozszyfrowywania zagadek oraz odkrywania tajemnic. 
Urodziny odbywają się w formie szkolenia dla małych agentów, a więc zdobywamy 
umiejętności, jakimi powinien posługiwać się prawdziwy detektyw.

Mała Miss
To urodziny przygotowane specjalnie z myślą o najmłodszych kobietach 
– szalone fryzury, makijaże, owocowe maseczki czy tor przeszkód na obcasach? 



Małe zoo
Jak odróżnić ślady lisa od kota, oraz jak rozpoznać dźwięki lasu i łąki. 
To temat na urodziny dla najmłodszych z najmłodszych jubilatów.

Akcja Integracja
To zabawa dla nowo zapoznanej grupy, w której królują zadania przełamujące lody, 
budujące i integrujące grupę w naturalny sposób. Nasz przepis jest prosty: odrobina 
rywalizacji, wspólny cel i dobra zabawa.

Najdzikszy Dziki Zachód
Kowboje i pościgi w klimacie Dzikiego Zachodu. Dużo zabaw ruchowych 
oraz zręcznościowych. Emocje gwarantowane! 

Komandosi na wojskowym szkoleniu
Urodziny w konwencji prawdziwego szkolenia. Aby zasłużyć na odznakę trzeba 
sprostać nie jednemu zadaniu. 

Scooby Doo i zamek strachów
Razem z bohaterami bajek Scooby Doo będziemy szukać Widma Nocy.
Musimy odnaleźć jego kryjówkę, w której znajduje się skarb, a po drodze rozwiązać 
nie jedną zagadkę. Zabawa w Scooby Doo to prawdziwa gratka dla fanów zagadek 
i tajemnic.



W krainie lodu
Razem z Anną – bohaterką disneyowskiej animacji wyruszamy w podróż pełną 
przygód i wyzwań. W tej zabawie królują  zimowe dyscypliny: bitwa na śnieżki,
skoki na lodowych krach, ozdabianie zimowych śnieżek. Animatorzy przygotowują 
specjalne zadania, aby jak najszybciej pozbyć się pogodowych anomalii 
wywołanych przez Elsę.

Poszukiwacze skarbów
To idealna zabawa dla dzieciaków które uwielbiają trochę pogłówkować 
i kombinować. Animatorzy przygotują specjalne zadania, do których rozwiązania przyda się 
z pewnością mapa i dobre pomysły! Poszukiwacze skarbów to zabawa, która sprawdza się 
najlepiej w plenerze.

W Nibylandii
Zapraszamy na wyprawę w nieznane! Naszym przewodnikiem będzie sam Piotruś Pan. 
Czy nauczymy się latać? Czy uda nam się uratować Dzwoneczka z rąk wrogów?
Zrobimy własny Magiczny Pyłek i razem z Zagubionymi Chłopcami przeżyjemy 
niezapomniane chwile. 

Kinderbalet
To szalone i roztańczone urodziny w rytmie największych hitów. Podczas zabawy nauczymy 
się nowych kroków tanecznych oraz zorganizujemy  taneczny quiz! Jak to na prawdziwe 
przyjęcie przystało zadbamy o maski i specjalne gadżety. Ta zabawa sprawdza się nie tylko 
w karnawale!



Gwiezdne Wojny
Ta kultowa trylogia z pewnością zasługuje na wyjątkową zabawę. 
Wszystkich fanów świetlnych mieczy zapraszamy na specjalnie przez nas 
przygotowane szkolenie Jedi. Każdy uczestnik przejdzie test sprawności, 
spostrzegawczości i odwagi, aby na końcu złożyć oficjalną przysięgę Jedi.

Violetta
To propozycja dla fanów (a właściwie fanek) pierwszej telenoweli dla dzieci. 
Niczym główna bohaterka Disneyowskiej produkcji przygotujemy układ 
choreograficzny do muzyki z serialu, zorganizujemy konkurs taneczny i stworzymy 
pamiętniki na wszystkie sekrety. 

Lego Ninjago
W trakcie tej zabawy spróbujemy wcielić się w rolę dzielnych Wojowników Ninja. 
Przed dzieciakami do wykonania wiele zadań i podróży po Jaskini Rozpaczy, 
Zamarzniętym Pustkowiu, czy Świątyni Ognia. W każdym miejscu czeka 
inne zadanie, czy uda nam się zaskoczyć uczestników? Kto zostanie Złotym Ninja? 
Czy uda im się odnaleźć skarb i pokonać groźnego smoka? 



350 zł                        400 zł

500 zł                        580 zł

Urodziny w tej cenie mogą odbyć się jedynie na terenie określonych dzielnic Warszawy: Mokotów, 
Żoliborz, Wola, Bemowo, Ochota, Śródmieście, Ursynów, Praga Północ, Praga Południe, Targówek.

Jeżeli urodziny odbywają się w innych dzielnicach Warszawy należy doliczyć dodatkowo 100zł dopłaty dla 
kierowcy.

Jeżeli urodziny odbywają się poza Warszawą cenę za dojazd ustalimy indywidualnie.



Dodatkowe atrakcje to sprawdzone przez nas 
oferty wielu artystów, naukowców i animatorów. 
Wiemy, że te propozycje doskonale wpisują się 
w dziecięce urodziny, dlatego proponujemy je 
jako uzupełnienie klasycznego przyjęcia. 

Nie może na nich zabraknąć najzabawniejszego 
komika, czarującego magika czy profesjonalnego 
fotografa. 



Popularne dodatkowe atrakcje CENA

Skręcanie baloników 50zł

Malowanie twarzy 50zł

Kreatywne warsztaty plastyczne ( autorskie propozycje)                                                                       od 150zł

Słomki konstrukcyjne                                                                                                                50zł     

Balonowe Show 500zł

Teatr Baniek Mydlanych 650zł

Cyrk Einsteina 650zł

Występ Magika                                                                                                                700zł

NIE MA TUTAJ TEGO, CZEGO SZUKASZ? NAPISZ DO NAS! NA PEWNO COŚ WYMYŚLIMY!





Marta Suszyńska 

urodziny@skakanka.com.pl 

tel. 796 373 170


