
Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty Dzikich Pląsów, 
podczas wizyty grup przedszkolnych w naszej sali zabaw.

Po sąsiedzku przygotowaliśmy dla Państwa 
specjalne pakiety cenowe.

Obejmuje 2 godziny swobodnej, niczym 
nieskrępowanej zabawy w Sali Zabaw Dzikie Pląsy. 
Do dyspozycji dzieci jest konstrukcja zabawowa 

ze zjeżdżalniami, basen z piłeczkami, trampolina, 
gry i zabawy na magicznym dywanie, piłkarzyki, 

cymbergaj a także szereg jeździków i bezpiecznych 
zabawek dla maluchów. Istny raj dla małych pląsaków.

Obejmuje 2 godziny 
zabaw tematycznych pod czujnym 
okiem animatora. Zabawa z Psim 
Patrolem to nie lada wyzwanie 
dla fanow Chase’a, Zumy i Skye. 
Dzieciaki spędzą z ulubionymi 
bohaterami czas pełen wrażeń, 
zdobędą odznaki Psiego Patrolu 
i wyruszą na ekscytujące misje. 

Psi Patrol © Nickelodeon
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DNI POWSZEDNIE

13:00-15:00

LUB

14:00-16:00

ZAPLASAJ Z GRUPA
PRZEDSZKOLAKOW

10-25

3—6
LAT

PSI PATROL
3—4

LATA

MAŁEGO PLASAKA
25zł

35zł



Obejmuje 2 godziny zabaw z animatorem. 
W naszej zapląsanej krainie nie zabraknie baniek 
gigantycznych i malutkich, kolorowych, 
okrąglutkich. Całe pląsy wypełni bańkowe 
szaleństwo z zamykaniem w bańce na czele, 
a wszystko to przy akompaniamencie beztroskich 

uśmiechów i chichotek.

Obejmuje zabawy, wspierające rozwój najmłodszych, 
małą i dużą motorykę. Ćwiczymy chwytanie, lepienie, 
ugniatanie, a wszystko to w zapląsanym towarzystwie 
kolorowych produktów o rozmaitych strukturach 
i kolorach. Poznawanie świata wszystkimi 
zmysłami. Dziki, a zarazem bezpieczny raj 
dla małych Pląsaczków.
Konieczny strój na przebranie.

Obejmuje 2 godziny zabaw tematycznych pod czujnym okiem animatora. Przed maluchami stanie nie lada wyzwanie, pełne zagadek logicznych, po prostu fantastycznych. Czy uda się odnaleźć wszystkie wskazówki, rozwikłać wszystkie zagadki, rozwiązując arcytrudne zadania? Z detektywem Kocimiętką wszystko jest możliwe.
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DETEKTYWI W AKCJI

SENSOPLASTYKA®
3—4

LATA

5—6
LAT

KRAINA BANIEK

      MYDLANYCH

3—4
LATA

35zł

40zł

35zł



Obejmuje 2 godziny pod okiem 
animatora, podczas których dzieci 
samodzielnie przeprowadzą 
eksperymenty przeplatane swobodną 
zabawą.

Slime/glutek/squishy w roli głównej. 
Kosmiczny, brokatowy, cekinowy, a może 

puchaty? Slajmy na 1000 sposobów 
czekają na miłośników glutkowo-kleistych 

wrażeń. Dmuchanie slajma? Tęcza ze 
slimów? Tak. Z nami wszystko jest możliwe.

Galaretki z dzikiej planetki, a może raczej 
odlotowy śnieg żelowy. Samodzielne, 
kolorowe eksperymentowanie na 

zawołanie z magiczną, bezpieczną 
substancją w tle, zmieni każdy czas 
w niepowtarzalny, momentami 
genialny.

Wulkany w akcji. Iście wybuchowa 
rozrywka czeka nas w Dzikim 

Laboratorium. Włąsnoręcznie 
przeprowadzone wulkaniczne 
eksperymenty to jest to, co tygryski 
lubią najbardziej.

Dzieci podczas wizyty w Dzikich 
Pląsach pozostają pod czujnym 
okiem Dzikiej Załogi. Wychowawcy 
mogą uczestniczyć w zabawie 
z dziećmi lub spędzić czas w strefie 
kawiarni. Każdy pakiet obejmuje 
wodę dla dzieci bez ograniczeń oraz 
gorące napoje dla opiekunów grupy.

796 019 612

Obejmuje 2 godziny pod okiem animatora, 
podczas których w naszej fabryce powstaną

najprawdziwsze z prawdziwych czekoladowe 
tabliczki lub figurki. Ozdobione zostaną 

pysznościami, słodkościami, żelkami, 
karmelkami, m&m–sami, do wyboru do koloru! 

Dla każdego coś dzikiego. Czekolada z takim 
nadzieniem, będzie istnym marzeń spełnieniem.
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nowość!

LABORATORIUM

A

5—6
LAT

B

C

ZAREZERWUJ!

FABRYKA 
CZEKOLADY

3—6
LAT

witaj@dzikieplasy.pl

40zł

40zł


