Програма на Празник на игрите в Макдоналдс
Нашата идея е във всеки един час през уикенда да има
различна активност за децата, която няма нищо общо с
предходната. Активностите са с различно темпо, характер и
динамика за да може да бъдат интересни за децата, които решат
да останат за по-дълго време и за тези, които идват и за втори
или трети път.
Във всеки ресторант ще работи един аниматор, който ще
организира децата.
Събота :
Първи час : „Балонени спортни състезания”
Балонен волейбол – опъва се въже, децата се разделят на два
отбора и се играе волейбол. Аниматорът е съдия и следи за
безопасната игра.
Балонен футбол – Отново имаме два отбора и се играе футбол с
балон в който има камъче за да тежи малко повече и да не лети
токова лесно във въздуха. Аниматора отново е съдия.
Балонен баскетбол – прави се кръгъл кош от дълъг балон, децата
се разделят на два отбора и хвърлят в коша. Печели отбора
натрупал най-много точки.
Втори час : „Конкурс за рисунка”
На децата се дават листи и флумастери, аниматора обявява 3
теми за конкурс за рисунка. За всяка тема децата имат 20 мин.
Темите са : „Любими занимания”, „Странни сънища” и „Смешни

човеци”. Аниматора помага на децата с идеи и се шегува с тях
докато рисуват за да поддържа доброто им настроение.

Трети час : „Мистериозни случки”
В тези активности вече включваме логическо мислене, малко
тайнственост, но имаме и добра динамика.
Първа игра : Търсене на изгубеното съкровище.
Докато децата са рисували и не са гледали към аниматора той е
скрил съкровище(200 гр. дъвчащи бонбони). Предварително е
направил три карти по която децата трябва да го търсят. Първата
карта води към втората, а тя към третата. Накрая откриваме
бонбоните.
Втора игра : „Излизане от лабиринт”
Използвайки цветни ленти аниматора очертава лабиринт от
който децата трябва да излязат.
Трета игра : „Кой е това ?”
Аниматора говори за някое от децата,но само си отваря устата и
без да го поглежда или посочва. Децата трябва да познаят кой е
това.
Четвърти час : „Парти игри от рожден ден в МcDonalds”
В този час играем на игри, които основно включваме в
рожденните дни – състезания с балони, пукане на балони,
дърпане на въже и десетки други.
Пети час : „Телевизионни състезания”

Първа игра : „Стани богат”(ако има проблем с името ще го
заменим с друго) – на децата се задават 15 въпроса имат 3
жокера – 50 на 50, помощ от приятел и помощ от майките и
татковците.
Втора игра : „Сделка или не” (ако има проблем с името ще го
заменим с друго) – имаме 20 кутии. В първата има 2 бонбони, във
втората 4 бонбони и така до последната в която има 40 бонбони.
Също както при телевизионното предаване децата отварят кутии
и печелят съдържанието на бонбоните в последната останала
кутия.А на всяка пета отворена им се предлага сделка. Ако
спечелените бонбони са по-малко от броя присъстващи
деца,аниматора подарява на всяко дете по една бонбона.
Шести час : „Строим и създаваме”
На децата се дават голям брой зарове, карти за игра, пластмасови
чаши, моливи и листи и им се дава за задача да построят големи
мега проекти – магистрали с мостове, небостъргачи и молове.
Край на първи ден

НЕДЕЛЯ
Първи час : „Подобряване на рекордите на Гинес „
Аниматора дава за задача на децата да подобрят реални рекорди
на Гинес. Резултатите разбира се са малко занижени. Рекордите
са : поставяне на монети една върху друга, редене на карти за
игра една върху друга и как да вкараме монета в единия ръкав и
да я изкараме от другия без да пада на земята за максимално
кратко време.
Втори час : „Конкурс за имитация на ТВ звезди”

Всяко дете има шанс да се превърне в любимия си герой и да го
имитира в това което е най-добър – пеене, актьорска игра, танци
футбол и т.н. Бонбони печели най-добре представилия се.
Трети час : Парти игри от рожден ден
Също както в събота аниматора забавлява децата с игри и
скечове, които правим на рождените дни, но те са различни от
тези в събота.
Четвърти час : Спортна/модна викторина
Аниматора е подготвил десетки въпроси. На момчетата се
задават футболни въпроси,а на момичетата такива за модата.
Този който е с най-много верни отговори печели пакет 100 гр.
Дъвчащи бонбони.
Пети час : „Странни неща и чаленджи”
Организират необичайни състезания:
- Ядене не вода с лъжица – на две деца се дават лъжица и
чаша вода и това което първо изяде водата с лъжицата
печели. Организира се цял турнир на принципа на
директните елиминации накрая оставам само един
победител.
- На всяко дете му се завързват очите и то трябва да познае
какво отхапва напр. хамбургер или чийзбургер или какво
държи в ръка – косъм или конец и др.
Шести час : „Спортни състезания”
Балонен хандбал – децата се разделят на два отбора и им се
дава балон с камъче за да е по тежък и те играят на хандбал.
Аниматора е съдия и следи за безопасността им.

Състезание по канадска борба (в случай, че децата са на 6 год.) –
правят се два турнира по канадска борба – един за момичетата и
един за момчетата. На принципа на директните елиминации
остава само един победител.

