KŪRYBINGA,
ĮTRAUKIANTI,ĮSPŪDINGA

GIMTADIENIO
NAMUOSE
PROGRAMA!
Su visomis reikalingomis priemonėmis ir
instrukcijomis, bekontakčiu būdu pristatoma į
Jūsų namus!

"Kuria vaikai" gimtadienio programa į namus - tai pagal Jūsų pasirinkimą 2 arba 4 skirtingos jūsų
pasirinktos veiklos, kurioms sudedame visas reikalingas priemones, daiktus bei išsamias instrukcijas ir
pagal pasirinkimą arba pristatome bei po šventės atgal pasiimame inventorių į/iš namų, arba jūs pasiimate
juos iš studijos ir po šventės sutartą dieną grąžinate atgal į studiją.
Grąžintini daiktai: padėklai, pipetės, purkštukai, lėkštės, šaukštai, stiklinės ir kitas nesunaudotinas
inventorius.
Negrąžintini daiktai: priemonės, kurios veiklų metu susinaudoja: dažai, actas, soda, putos ir pan.
2 pasirinktų veiklų paketo kaina: 50 EUR (kaina galioja 1-4 vaikams). Jei reikalingas pristatymas ir paskui
pasiėmimas iš namų, prisideda +15 EUR pristatymo mokestis, jei pasiimate patys iš studijos ir grąžinate,
pristatymo mokesčio nėra).
4 pasirinktų veiklų paketo kaina: 90 EUR (kaina galioja 1-4 vaikams). Jei reikalingas pristatymas ir paskui
pasiėmimas iš namų, prisideda +15 EUR pristatymo mokestis, jei pasiimate patys iš studijos ir grąžinate,
pristatymo mokesčio nėra).
Šie gimtadienių pasiūlymai skirti ne jaunesniems nei 3 metų vaikams.
Žemiau rasite veiklas, iš kurių galite rinktis.

Spalvotų bombų-vulkanų gamyba - labai smagi ir
vaikus įtraukianti eksperimentinė veikla, kurios metu
iš pradžių vaikai iš sodos, vandens, dažų ir blizgučių
gaminasi skirtingų spalvų rutuliukus "bombas", o
vėliau jas meta į actu pripildytus skirtingo dydžio ir
formų buteliukus/stiklines, stebėdami kaip išsiveržia
skirtingų spalvų blizgantys vulkanai. Procesas
kartojamas daug kartų, tad veikla tikrai netrumpa.
Iš šios veiklos grąžinti reikės: padėklus,
stiklines/buteliukus, lekštutes, šaukštelius.

Lediniai dinozaurų kiaušiniai - taip pat labai smagi ir
vaikus
įtraukianti,
kantrybės
reikalaujanti
eksperimentinė veikla, kurios metu įvairių įrankių
pagalba iš ledo kiaušinio vidaus reikia išlaisvinti mažą
dinozauriuką. Vaikai jį laisvins pipečių ir spalvoto
vandens, druskos, purkštukų pagalba.
Iš šios veiklos grąžinti reikės: padėklus, pipetes,
purkštukus.

Šventinės "spurgos" gamyba - kūrybinga ir vaikus
įtraukianti veikla, kurios metu vaikai iš pradžių
gamins "kremą" iš skutimosi putų, paskui
konditeriniais šepetukais jį teps ant spurgos ir
galiausiai spurgą dekoruos pabarstukais ir kitais
papuošimais. Pagaminus spurgą, su ja galima atlikti
labai gražią ir žaismingą gimtaduenio fotosesiją!
Iš šios veiklos grąžinti reikės: dubenėlius,
konditerinius šepetėlius, pripučiamą ratą.

Gimtadienio šlykštuko (slime) gamyba - šlykštukus
vaikai tiesiog dievina, o kai juos ne tiesiog nusiperka,
bet pasigamina patys - džiaugsmo ir įdomumo žaisti
dvigubai daugiau! Tad šioje veikloje jie tą ir pasidarys
- spalvotus, blizgančius, tikrus gimtadieniškus
šlykštukus ir paskui su jais dar ilgai žais! Gamybos
procesas ne mažiau jaudinantis ir įdomus nei
žaidimas su jais!
Iš šios veiklos grąžinti reikės šaukštelius ir
dubenėlius.

Piešimas ant krakmolo - nuostabiai gražus,
raminantis
ir
atpalaiduojantis
kūrybingas
užsiėmimas, kuris vaikus tiesiog "užhipnotizuoja". Iš
pradžių vaikai pipetėmis lašina spalvotą vandenį ant
krakmolo ir vandens košės (specialus santykis), vėliau
rankomis spalvas sumaišo ir žaidžia su spalvota
tįstančia krakmolo mase. Tai abejingų nepaliekantis
užsiemimas!
Iš šios veiklos grąžinti: padėklus, pipetes, dubenėlius.

Muiliuko gamyba - geriausias būdas neverčiant
įpratinti vaikus nuolat plauti rankas, tai leisti
pasigaminti savo nuosavą muiliuką! Vaikams smagu
ne tik po visko pamatyti unikalų savo muiliuko
variantą, bet ir pats gamybos procesas yra labai
įdomus ir įtraukiantis.
Iš šios veiklos grąžinti reikės silikonines muilo
formeles.

Svajonių "konservai" - labai įtraukiantis, kruopštumo
ir susikaupimo reikalaujantis, bet labai vaikams
patinkantis užsiėmimas, kurio metu vaikai
sluoksniuoja skirtingų spalvų ir blizgučiais žėrinčias
svajones. Rezultatas gražus ir labai džiuginantis - juk
jo dėka dabar pradės pildytis didžiausios svajonės!
Iš šios veiklos grąžinti reikės: pipetes ir buteliukus.

Drugeliškų lankelių gamyba - tai veikla mergaitėms,
tačiau jei namuose yra ir veiklus brolis - jis gali
pasigaminti spalvingą peteliškę! Spalvingi ir masyvūs
pačių mergaičių gaminami lankeliai atrodo išties
nuostabiai ir labai tiks ne tik nešioti kasdien ar
pasipuošimui, bet ir spalvingai gimtadienio
fotosesijai!
Iš šios veiklos grąžinti reikės: karštų klijų šautuvėlius.

