
 

W marynarskim stylu 

Zbliżają się urodziny Twojego dziecka, a Ty nie masz pomysłu na ich organizację? 
Chcesz jednak, żeby był to niezapomniany czas dla jubilata i jego gości? 
Nasza propozycja to zabawa w stylu marynarskim.  

Wystrój: 

Bardzo modne ostatnio kolory granat, biel i czerwień sprawdzą idelanie. Marynarskie 
dodatki można kupić gotowe, ale również możecie przygotować je razem z dziećmi i 
mieć z tego dużo satysfakcji a przy tym świetnie się bawić.  



Źródło: https://czasnawnetrze.pl/wnetrza-inspiracje/home-chic/15397-dekoracje-na-
imprezowy-stol 

Goście będą zaskoczeniu gdy na ich talerzach pojawią się łódki 

(  

Źródło: http://mamysprawy.pl/wp-content/uploads/2015/09/DSC034341.jpg  
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(  
Źródło: http://www.twojediy.pl/wp-content/uploads/2015/05/cats3.jpg  

Piracka piniata to niesamowita radość dla dzieci i idealne zakończenie marynarskiego 
party. Piniatę możecie zrobić na bazie lampionu, dodać szczegóły z papieru, zakleić 
dziurę na dole i co najważniejsze zapełnić ją ulubionymi słodkościami dzieci. 
Przygotujcie kolorowy kij (można go obwiązać kolorową wstążką ) i gotowe!  

(  
Źródło: http://www.twojediy.pl/wp-content/uploads/2015/05/67.jpg 
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Poczęstunek:  

Na marynarskich urodzinach nie może zabraknąć statków :) Wyczarujcie je z pianek 
lub ptasiego mleczka. Wystarczy do wykałaczek przykleić niewielki trójkąt z papieru, 
a potem wbić w czekoladę.  

- oszukane jabłka czyli jabłka posmarowane masłem orzechowymi

 

Źródło: https://i.wpimg.pl/669x0/i.parenting.pl.sds.o2.pl/imageCache/gallery/
2015/08/06/shutterstock-288710858-1_a69f-x0y0xx648yy432.jpg  

-lizakowe tortille  

https://i.wpimg.pl/669x0/i.parenting.pl.sds.o2.pl/imageCache/gallery/2015/08/06/shutterstock-288710858-1_a69f-x0y0xx648yy432.jpg


 

Źródło: http://mamy-mamom.pl/wp-content/uploads/2017/03/pinwheel-sandwich-
back-to-school-lunchbox-recipe-for-kids-1-of-1-11.jpg  

-owocowe szaszłyki -wybierzcie wspólnie ulubione owoce i dajcie ponieść się fantazji  

(  

http://mamy-mamom.pl/wp-content/uploads/2017/03/pinwheel-sandwich-back-to-school-lunchbox-recipe-for-kids-1-of-1-11.jpg


Źródło: http://mamy-mamom.pl/wp-content/uploads/2017/03/rainbow-fruit-
kabobs1.jpg  

- frytki z batatów to propozycja ciut egzotyczna dla dzieci ale jesteśmy przekonani, że 
dzieci docenią ich smak. Bataty obrać i pokroić w słupki. Posypać ziołami 
prowansalskimi i polać olejem rzepakowym.  Zapiekać w 200 stopniach przez około 
20 minut. 

(  

Źródło: https://i.wpimg.pl/669x0/i.parenting.pl.sds.o2.pl/imageCache/gallery/
2015/08/06/shutterstock-214463311-2_7a7e-x0y0xx648yy432.jpg 
 

Wasi mali podróżnicy dotarli i odkryli jakiś nieznany ląd? Zebrali egzotyczne owoce? 
Świetnie!! przygotujcie z nich koktajl. Wystarczy zmiksować owoce, dodać odrobinę 
jogurtu i miodu i gotowe. 

Na urodzinach nie może zabraknąć tortu rzecz jasna a z nim wystrzałowego napoju dla 
dzieci Piccolo. Wiśnia, Brzoskwinia, Tropical czy Truskawka? Jaki smak wybiorą dziś 
nas marynarze?  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Zabawy:  
 

Źródło: https://tipy.interia.pl/1990,0,jak-zrobic-makijaz-pirata.html 

Żeby wprowadzić wszystkich w styl marynarski proponujemy na początek aby, każde 
dziecko przygotowało sobie czapeczkę z kolorowego papieru (oczywiście pod 
czujnym okiem dorosłych). A gdy czapeczka już gotowa przydałby się także tatuaż jak 
na prawdziwego marynarza przystało (oczywiście te zmywalne). Albo pomalować 
twarze specjalnymi farbkami. Ahoj marynarze gotowi? zaczynamy!!!!  

Prawdziwy marynarz musi być przygotowany na wszystko. Umieć zlokalizować 
każdy przedmiot, który będzie mu potrzebny podczas morskiej wyprawy. Zadaniem 
dzieci jest odnalezienie obrazków z morskimi symbolami (trzeba je wcześniej 
przygotować) ukrytymi w różnych zakamarkach.  
Wśród obrazków będzie ukryta również butelka z listem do dzieci (prowadzący 
odczytuje list) 

Drogie Dzieci, 
Ja stary wyjadacz, marynarz od 40 lat zauważyłem, że Wy wszyscy też chcecie stać się 
marynarzami. Ale, ale to nie takie proste! Najpierw musicie przejść test - a oto co 

https://tipy.interia.pl/1990,0,jak-zrobic-makijaz-pirata.html


trzeba wykonać:  

-wyłówcie z morza conajmniej po 3 ryby (wcześniej należy przygotować morze np. 
niebieska zasłona, ryby i wędki. Idealnie sprawdzą się tu magnesy ale można też 
zrobić haczyki rybkom, żeby łatwo je było złapać). 

- w tej konkurencji wszyscy sprawdziliście się fantastycznie ale ciekawe czy macie 
dużo siły? Proponujemy dzieciom przeciąganie liny. Dzielimy dzieci na 2 grupy, 
które będą przeciągać linę. 

-tu też poradziliście sobie świetnie w nagrodę otrzymujecie medale wzorowego wilka 
morskiego (trzeba wcześniej je przygotować) i nagrodę niespodziankę (piniatę) 

Dzieci rozbijają piniatę i zbierają cukierki 

Udanej zabawy!!!!


