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* Czekolada, na zdrowie! 

Kto nie lubi czekolady? Sprawdźmy zatem dlaczego, nie sposób się jej oprzeć? Poznamy historię 
czekolady, jej różne smaki oraz różne postacie. W strojach kucharskich wspólnie zrobimy 
czekoladę domowym sposobem, pobawimy się plastyczną czekoladą i zrobimy pyszne owocowe 
szaszłyki lub sałatkę, które zjemy polane płynną czekoladą! 

 

* Marchewkowy zawrót głowy 

Marchewkę zna każdy, ale jaka jest jej historia i dlaczego jest tak ważna dla naszego zdrowia i 
urody? W strojach kucharskich zrobimy surówkę marchewkową oraz soczek. Sprawdzimy w jakiej 
postaci marchewka jest najsmaczniejsza i każdy z nas stworzy w 3D swoją własną recyklingową 
wizję marchewki. 

 

* Rumiane jabłuszko 

Najsmaczniejszy owoc świata zaprasza na spotkanie! Krótka historia jabłka i jego walory pozwolą 
zrozumieć, jak ważne jest jego częste jedzenie. Nie musi być to nudne chrupanie, ponieważ 
jabłko pozwoli nam ze sobą zrobić wiele. W strojach kucharskich sprawdzimy jak smakuje 
własnoręcznie robiony sok. Pomęczymy się trochę przy robieniu musu oraz każdy z nas 
zaprojektuje swoje jabłko na patyku, które weźmie ze sobą do domu. 

  

* Pyra pieczona 

Urodzinki przy ziemniaku? U nas jest to możliwe! Poznamy naszą poczciwą poznańską pyrę z 
bliska. Trochę o jej historii i ciekawostka ziemniaka dotyczących. Wspólne będziemy ziemniaki 
piec, malować, sadzić i kopać. Oprócz tego dla Ciebie i Twoich gości mnóstwo zabaw na świeżym 
powietrzu z ziemniakiem w roli głównej.  
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* Dotknij egzotykę 

Kiedy w polskich ogrodach leży śnieg, w innej części świata świeci słońce i trwają zbiory. 

Zapraszamy Was na urodzinki, w czasie których poznamy egzotyczne owoce.  Przebrani za 

kucharzy zrobimy soki różnymi technikami, do tego wyczarujemy pyszne owocowe szaszłyki lub 

sałatkę. Razem zrobimy lemoniadę! Będziemy dużo jeść, smakować i degustować egzotycznych 

owoców na wszystkie sposoby. Poznamy kraje z których przypłynęły i to jak pomagają naszemu 

zdrowiu. Oprócz tego sprawdzimy również czy w owocach płynie prąd dlatego poddamy je kilku 

doświadczeniom. 

 

* Owocowo-warzywny raj 

Nasz ekologiczny ogród to raj dla smakoszy. W sezonie można znaleźć u nas niezliczoną ilość 

owoców i warzyw. Wykorzystamy dary ogrodu do zorganizowania niezapomnianego przyjęcia.  

W sezonie letnio/jesiennym: zajmiemy się poznawaniem owoców, zbieraniem, myciem i 

szykowaniem w strojach kucharskich sałatki- którą zjemy ze smakiem bądź będzie można zabrać 

ze sobą do domu. Sprawdzimy co można zrobić z nadmiarem owoców i gdzie najlepiej je 

przechować. Do tego dołączymy zabawy na świeżym powietrzu. 

W sezonie zimowo/wiosennym: zajmiemy się zgłębianiem wiedzy o tym co kryje się w słoikach 

przygotowywanych latem i jesienią. Będziemy degustować ich zawartość oraz sami spróbujemy 

przygotować po słoiczku czegoś pysznego! W strojach kucharskich przygotujemy słodkie kanapki, 

a po tym jak już się najemy, wyprostujemy swoje nogi na łące bawiąc się we wspólne zabawy! 
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* Konstruktorzy 

Dla wszystkich miłośników konstruowania mamy propozycję urodzin w towarzystwie „młotka i 

gwoździ”. Z materiałów pochodzących z recyklingu i nie tylko, stworzymy  autorskie dzieło, które 

każdy z gości zabierze do domu. Będziemy ciąć, wiercić, kroić, kleić i dokręcać. Wspólnie 

poszukamy w ogrodzie inspiracji do stworzenia tego arcydzieła, a żeby lepiej nam się myślało 

poskaczemy sobie i pobawimy się jak to na imprezkę urodzinową przystało. 

 

* Młody ornitolog 

Ciekawią Cię zwierzęta, a w szczególności ptaki? Zaproś gości do naszego ogrodu, gdzie swój dom 

mają dziesiątki ptaków. Poznamy je bliżej, sprawdźmy jakie mają zwyczaje i jak im pomagać 

jeśli tego potrzebują. Razem przygotujemy dla nich przysmaki, wykonamy recyklingowy karmnik, 

który zabierzecie ze sobą do domu. Sprawdzimy jak to jest być ptakiem, dlatego zajrzymy do 

budek lęgowych oraz sami taką zbudujemy. 

 

* Ogrodnik w ogrodzie 

Co to takie ogród ekologiczny? Zaproś gości na urodzinki do nas i rozszyfrujmy wspólnie tą 

zagadkę. Uzbrojeni w grabki, łopatki i inny sprzęt ogrodniczy będziemy odkrywać tajemnice 

naszego ogrodu ekologicznego. Zajrzymy pod liście, przekopiemy grządki, poskaczemy, 

pobiegamy, bo tak ogród będzie zwiedzany. Wspólnie stworzymy doniczki z materiałów 

pochodzących z recyklingu, razem stworzymy ogromna donicę i zasadzimy w niej „coś”, a to 

„coś” później powędruje do domu Jubilata. 

 

* Pełni energii 

Dla wszystkich którzy zbyt długo nie mogą ustać w jednym miejscu, dla tych których rozpiera 

energia, to jest idealna propozycja. Po słodkim poczęstunku sprawdzimy wasze pokłady energii w 

czasie różnych zadań. Będziemy się wspinać, skakać, biegać, czołgać, szukać, kopać, budować, 

odgadywać. Wszystko w tak pięknych okolicznościach jakie oferuje nam nasz ogród ekologiczny, 

możliwości jest niezliczona ilość. Postaramy się Was pozytywnie zmęczyć. 
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PLAC ZABAW 

W naszym ogrodzie wśród drzew mamy 

drewniany plac zabaw ze zjeżdżalnią, 

huśtawkami, ścianką i siatką do wspinaczki, 

domkiem, oraz piaskownicę, a to nie wszystkie 

atrakcje naszego placu zabaw. 

 

SALA NA PRZYJĘCIE URODZINOWE 

Przystrojona w urodzinowe dekoracje sala to 

miejsce gościny dla solenizanta i jego przyjaciół. 

W sali będzie się także odbywać duża część 

warsztatów, które będą przewodnim tematem 

urodzinek.  

OGRÓD EKOLOGICZNY 

Nasza ogród ze swoją częścią edukacyjną, ze 

swoimi drzewami, owocami, warzywami i 

ciekawostkami, właściwymi dla aktualnej pory 

roku będzie miejscem urodzinowej zabawy 
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1. Urodziny organizujemy dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.  

2. Przyjęcie urodzinowe zorganizowane jest na terenie ogrodu 
ekologicznego. Uczestników imprezy obowiązuje regulamin tego 
miejsca.  

3. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest po podpisaniu umowy i 
wpłaceniu zadatku w wysokości 100 zł gotówką lub przelewem. W 
tytule przelewu należy zaznaczyć dzień i godzinę przyjęcia. W 
przypadku anulowania rezerwacji  na 5 dni przed przyjęciem  
urodzinowym- zadatek nie podlega zwrotowi.  

4. Pozostałą kwotę zamawiający dopłaca w dniu imprezy, po jej 
zakończeniu.  

5. Rezerwacja terminu imprezy bez opłacenia zadatku jest ważna 5 dni 
od telefonicznej lub osobistej rozmowy.  

6. Termin imprezy może zostać najpóźniej na 5 dni zmieniony jeżeli jest 
wolny termin i obie strony zaakceptują nowe warunki.  

7. Cena nie podlega negocjacji. 

8. Do wyłącznej dyspozycji solenizanta jest salka urodzinowa i plac 
zabaw. Przyjęcie rozpoczyna się o umówionej godzinie, a nie od 
momentu zebrania się wszystkich gości.  

9. Przyjęcie urodzinowe organizowane jest dla dzieci. W trakcie trwania 
urodzin mogą z dziećmi przebywać dodatkowe dwie dorosłe osoby. Nie 
mam możliwości gościć równocześnie rodziców. 
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