
Spotkanie z Mikołajem 6 grudnia 2020 

-Informacje dla rodziców- 

 

Mamy dla Państwa bardzo dobrą wiadomość!. 

Pomimo trudnej sytuacji związanej z obostrzeniami w czasie trwającej nadal pandemii, możemy 

wspólnie w bezpieczny sposób, wywołać uśmiech i radość na buziach wszystkich dzieci. 

W zamian za nasze tradycyjne mikołajkowe spotkania, proponujemy Państwu interaktywną zabawę  

z naszym Mikołajem i jego pracowitym Elfem zrealizowaną w formie FILMU – ONLINE . 

 

1. Spotkanie i zabawa z ekipą Mikołaja odbędzie się w Państwa domu. Będzie to specjalnie 

przygotowany filmik gotowy do  odtworzenia na komputerze, tablecie  lub smartfonie.  

2. Przygotowany dla dzieci film to interaktywny program animacyjny pt. „Jak to Mikołaj prezenty 

pakuje” i opowiada o zabawnych perypetiach Mikołaja i jego Elfów. W trakcie wspólnej zabawy 

z Państwa dziećmi zrealizujemy wesołe tańce, zabawy i zagadki. Nie zabraknie również innych 

niespodzianek. 

3. Film trwa ok 20 minut i jest to czas aby Państwo jako rodzice/opiekunowie przygotowali 

prezenty dla swoich pociech i umieścili je w stosownym miejscu (kominek, drzwi wejściowe do 

domu/mieszkania itp.)  

4. W finale naszego filmu Mikołaj wyrusza z prezentami do dzieci a Elf prosi wszystkie dzieci  

o wyglądanie sań Mikołaja przez okna domu/mieszkania. 

5. Jeśli w tym czasie uda się Państwu w sposób magiczny i tajemniczy zadzwonić domowym  

dzwonkiem a po otwarciu drzwi, dzieci odnajdą wymarzone prezenty to SUPER. Jednak 

ostateczna formuła poszukiwań prezentów zależna jest od Państwa domowych możliwości. 

6. Po odszukaniu przez dzieci prezentów, wracamy wspólnie przed monitory by pożegnać się  

z Elfem i kończąc film zabrać się za rozpakowywanie prezentów. 

7. Film będzie do pobrania z platformy YouTube, LINK do filmiku pobieracie Państwo ze strony 

internetowej Urzędu Miasta, Gminy i Centrum Kultury oraz z profili społecznościowych (FB) 

tych jednostek. 

8. Pobrany LINK będzie aktywny w dniu 6 grudnia 2020 r. w godz. 17:00 – 21:00 

9. UWAGA! Premiera filmu ustawiona jest na dzień 6.12.2020 godz. 17:00 !!!!  

Filmik wcześniej i później nie będzie możliwy do odtworzenia!!! 

10. Spotkanie z Mikołajem (film) - jest dla Państwa w pełni BEZPŁATNE!  

Życzymy udanego odbioru i doskonałej zabawy dla całej rodziny! 

Ekipa Świętego Mikołaja 


