
HAWAJSKA ZABAWA

ALOHA - za oknem szaro i zimno a Wam się marzą wyjątkowe urodziny dziecka? Mamy na to sprawdzony 
sposób! Urodziny w stylu hawajskim są dobre na każdą pogodę i porę roku. Ciepły klimat wprawi w dobry 
nastrój każdego. 

WYSTRÓJ

Skup się na kolorach. Unikaj ponurych. Kolorowe kwiaty, flamingi, łódeczki z papieru i mnóstwo wielo-
barwnych balonów stworzy niezapomniany klimat. Możesz też pokusić się o dmuchane palmy czy morskie 
zwierzęta. Do napojów kup kolorowe słomki, a stół ożyw kolorową zastawą i serwetkami. Wszędzie poroz-
stawiaj lampiony. Łatwo je przygotujesz. Do słoika włóż małą świeczkę, słoik obłóż krepiną. 

POCZĘSTUNEK

Stół musi być owocowy. Polecamy 
owoce w całości tzn. pokrojone ale 
złożony w całość na talerzu- zrobią 
zdecydowanie lepszy efekt. Melony, 
arbuzy, ananasy, pomarańcze- tego na 
pewno nie może zabraknąć

Sok ananasowy lub pomarańczowy- 
przygotujcie go wspólne z dzieckiem. 
Będzie miało satysfakcję, że pomogło 
w przygotowaniach. Szklanki ozdób-



cie plasterkiem owocu i kolorową słomką .

Pizza hawajska - można ją oczywiście zamówić ale jeszcze lepiej jak zrobią ją dzieci podczas imprezy, mię-
dzy czasie się upiecze. Taka samodzielnie wykonana pizza jest dużo smaczniejsza. 

Dopełnieniem hawajskiego klimatu będzie nasz brzoskwiniowy szampan Piccolo który nie tylko smakiem 
ale i wyglądem sprawi, że goście poczują się jak na egzotycznej wyspie. 

ZABAWY

Kokosowe kręgle, a może ananasowe? Idealnie jeśli będzie w stanie przygotować kręgle z tych właśnie 
owoców, ale można też zrobić „ananasa” z butelki i kolorowej krepiny. Popularna, uwielbiana zabawa z 
pewnością przysporzy mnóstwo radości 



Konkurs tańca- na takich urodzinach nie może zabraknąć gorącej muzyki. Polecamy latino lub po prostu wa-
kacyjne hity. Zrób konkurs tańca. Dzieciaki uwielbiają rywalizację. Nagrodą mogą być lizaki w kształcie 
ananasa czy arbuza. 

Limbo - przygotuj poprzeczkę która podczas zabawy będzie się stopniowo obniżać. Zadaniem dzieci jest 
przechodzić pod, tak żeby jej nie dotknąć

Wyścigi pontonów - przygotuj dwa dziecięce pontoniki. Dzieci kolejno będę do nich wsiadać i odpychając 
się rękoma pokonywać wyznaczony dystans

Piniata - niezapomniana atrakcja dla dzieciaków - kolorowa piniata wypełniona słodkościami. Na hawajski-
ch urodzinach sprawdzi się w kształcie ananasa

Naszyjniki- wytnij mnóstwo kolorowych kwiatów. Pozwól dzieciom zrobić sobie naszyjnik. Daj im także 
bibułę, może same stworzą coś wyjątkowego?


