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Piknik magiczny!

Czy myślicie czasem o innej rzeczywistości? Nierealny świat, który funkcjonuje 
równolegle z naszym i do którego czasem chętnie byśmy uciekli. Światy 
istniejące w książkach, dziwne postacie, niesamowite zdarzenia, magiczna 
atmosfera i... ciekawość dziecka, która nas do tego ciągnie! 

Proponujemy Państwu piknik o tematyce magicznej i baśniowej, piknik 
stworzony z myślą o dzieciach i dorosłych z wielką wyobraźnią. 
W końcu, z niektórych rzeczy się nie wyrasta, a rodzice też lubią czasem poczuć się dziećmi. Zabierzemy 
Was w świat nierealny, kolorowy, w którym inność nie dziwi, magia jest czymś normalnym, a podróżowanie 
w czasie to norma. Świat, w którym wystarczy wejść do szafy i już …jesteśmy w Narnii, albo wystarczy wpaść do króliczej 
nory, aby znaleźć się zupełnie gdzie indziej,  czy trafi ć na peron 9 i ¾, aby pojechać  do Hogwartu! Warto na jeden dzień 
rozpocząć przygodę z nami, przenieść się tam i odwiedzić wszystkie te miejsca. 

Miejsce, w którym dzieją się te wszystkie przedziwne  rzeczy istnieje niedaleko. W malowniczej dolinie Beskidu Małego  tuż 
obok Magicznej Osady na Zaczarowanej Łące znajdziemy króliczą norę i  magiczną Narnię i drogę do Hogwartu, a może uda 
się spotkać Hobbita? Z pewnością będzie to niesamowita przygoda!

Dla każdego z czarodziei na tą cudowną podróż do świata magii przygotowaliśmy niezbędne gadżety: czapkę magika 
i różdżkę, skrzydełka elfów oraz  magiczne pelerynki.

Na potrzeby pikniku teren zostanie zaaranżowany w podziale na strefy – znajdziemy tu strefę zabaw z kącikiem Malucha, 
gdzie animatorzy wystylizowani w klimacie imprezy będą zajmować się najmłodszymi uczestnikami, nie zabraknie 
zaczarowanego dmuchanego zamku, kolorowej waty cukrowej i malowania twarzy.  Dla dzieci zostaną otwarte również 
wrota  Magicznej Osady, która znajduje się tuż obok terenu piknikowego.
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Piknik magiczny!

Animacje towarzyszące podczas pikniku:

Dla nieco starszych uczestników przygotujemy strefę Zaczarowanej  Krainy – to tutaj będą się dziać niesamowite rzeczy! 
Cztery namioty zaaranżowane w środku na konkretne magiczne miejsca, gdzie będzie można wejść i znaleźć się ….zupełnie 
gdzie indziej. Znajdziemy tu Hogwart, trafi my na Drugą Stronę Lustra, przekonamy się jak piękna może być Narnia, ale tutaj 
utrudnienie, trafi my tam przez ….szafę i odwiedzimy Domek Hobbita!

W strefi e gastronomicznej będą na wszystkich uczestników czekać specjały i słodkości przygotowane przez naszych 
kucharzy. Tam też będzie działa się magia… pyszności.

Namiot w Krainie Czarów – tutaj niepodzielnie panuje Królowa Kier,
spotkamy Szalonego Kapelusznika, Dziwnego Kota i spróbujemy zaczarowanych ciasteczek.

 √ Alicja po drugiej stronie lustra - rysowanie w odbiciu, labirynt i liczne zagadki.
 √ Wizyta w pracowni Kapelusznika – każdy może zaprojektować i wykonać 

najbardziej zwariowany kapelusz.
 √ Rozgrywki karciane – gry dla dzieci i dorosłych.
 √ A przez króliczą norę trafi my wprost do… Magicznej Osady – czeka tam mnóstwo atrakcji!

spotkamy Szalonego Kapelusznika, Dziwnego Kota i spróbujemy zaczarowanych ciasteczek.

Alicja po drugiej stronie lustra - rysowanie w odbiciu, labirynt i liczne zagadki.

A przez króliczą norę trafi my wprost do… Magicznej Osady – czeka tam mnóstwo atrakcji!
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Animacje towarzyszące podczas pikniku:
Namiot Narnia – do zaczarowanego wnętrza  trafi amy przez szafę – tajemne przejście pozwoli 
Nam znaleźć się w niesamowitej krainie, gdzie nie dziwi spacerujący Lew, Czarownice można 
spotkać na każdym kroku, a magia jest wszechobecna. To właśnie tutaj poznamy niesamowite 
postacie!

Namiot Hogwart – to tutaj spotkamy Harrego, wszyscy wiedzą kto to jest, ale z pewnością nie wszyscy 
mieli okazję zobaczyć  osobiście tego małego czarodzieja!

 √ Tworzymy  krainę baśni - malowanie wspólne baśniowego świata, na ścianach 
namiotu rozciągniemy biały karton, ale już tylko od wyobraźni uczestników zależy jaką 
stworzymy niesamowitą krainę!

 √ Przekroczymy Wielką Rzekę i Srebrne Morze, aby dotrzeć na Koniec Świata – zabawa 
geografi czna dla dzieci.

 √ Stworzymy nasz wyjątkowy Ker-Paravel – niesamowity zamek z klocków 
konstrukcyjnych – do dyspozycji najmłodszych „klockowe” miasteczko.

 √ Zawody GRY W QUIDDITCH’A – popularną grę uczniów najsławniejszej akademii magii przeniesiemy 
na teren naszego pikniku – rozegramy wyjątkowy mecz miotłohoka.

 √ W namiocie Harrego czeka na uczestników niesamowite laboratorium – parujące naczynia, dziwne 
mikstury, to wszystko będzie można zobaczyć, a co więcej, samemu stworzyć przepis
na słynny eliksir wielosokowy czy eliksir szczęścia.

 √ Dla odważnych przygotujemy specjalne smaki fasolek! Ktoś się odważy? 
 √ Labirynty i zagadki logiczne – z tym musi zmierzyć się każdy uczeń Hogwartu – jeśli uczestnicy chcą 

zostać prawdziwymi czarodziejami – muszą pokonać najtrudniejsze łamigłówki!
 √ Spróbujemy również piwa karmelkowego i waniliowego (bezalkoholowy napój dla dzieci).

Namiot Hogwart 
mieli okazję zobaczyć  osobiście tego małego czarodzieja!

√ Zawody GRY W QUIDDITCH’A – popularną grę uczniów najsławniejszej akademii magii przeniesiemy 
na teren naszego pikniku – rozegramy wyjątkowy mecz miotłohoka.

√ W namiocie Harrego czeka na uczestników niesamowite laboratorium – parujące naczynia, dziwne 
mikstury, to wszystko będzie można zobaczyć, a co więcej, samemu stworzyć przepis
na słynny eliksir wielosokowy czy eliksir szczęścia.

√ Dla odważnych przygotujemy specjalne smaki fasolek! Ktoś się odważy? 
√ Labirynty i zagadki logiczne – z tym musi zmierzyć się każdy uczeń Hogwartu – jeśli uczestnicy chcą 

zostać prawdziwymi czarodziejami – muszą pokonać najtrudniejsze łamigłówki!
√ Spróbujemy również piwa karmelkowego i waniliowego (bezalkoholowy napój dla dzieci).



www.czarnygron.pl 4

Animacje towarzyszące podczas pikniku:

Namiot Hobbita – Tutaj spotkamy Krasnoludów, Elfy i innych niesamowitych mieszkańców!  
Namiot zostanie zaaranżowany na chatkę Hobbita.

 √ Gollum – Bilbo Baggins pokonał go w potyczce umysłowej – my też przygotujemy specjalne 
stanowisko z grami – do dyspozycji uczestników seria gier Smart Games – oparta na rozwiązaniach 
logicznych – gry dla dzieci i dorosłych.

 √ Pracownia „Kowalska” – wraz z Elfami każdy będzie miał okazję stworzyć własny Jedyny Pierścień 
– udostępnimy elementy do jego wykonania (druciki, blaszki itp.) – stanowisko wyrobu magicznej 
biżuterii.

 √ Poszukiwanie pierścienia – gra terenowa – zaszyfrowane wskazówki zostawione przez Gandalfa i 
tropionego przez Gobliny – nie będzie łatwo trafi ć na ślad Prawdziwego Pierścienia – formuła gry 
– podchody.

Pozostałe atrakcje:
 √ Strefa Malucha z zamkiem do skakania.
 √ Pokaz wielkich baniek mydlanych, zamykanie w bańce.
 √ Punkty cateringowe z „magicznym” menu.
 √ Czarodziejski tor przeszkód – sztafety rodzinne, slalomy itp..
 √ Zabawy w Magicznej Osadzie.
 √ Zaczarowana loteria piknikowa – drobne nagrody do wygrania, 

losowania co godzinę, aby jak najbardziej zaangażować uczestników.


