"Minecraft w świecie kwadratów"

Twoje dziecko żyje w świecie Minecraft? Dla niego wszystko jest ułożone z
sześcianów? Urodziny też mają mieć taki styl, a Wy chcecie, żeby poczuło się w tym
dniu naprawdę wyjątkowo? Nic prostszego, skorzystajcie z naszych wskazówek, a
wspomnienia z tego wyjątkowego dnia pozostaną w Waszej pamięci na długo.

Źródło: https://creativeclub.com.pl/co-kazdy-rodzic-o-minecrafcie-wiedziecpowinien/

Wystrój:
-

Odpowiedni wystrój to podstawa. Duże znaczenie mają tu kolor i detale.
Minecraft to przede wszystkim zieleń i właśnie w tym kolorze proponujemy
kupić obrus. Balony: zielone, czarne i białe. Serwetki najlepiej w dwóch
jednolitych kolorach. Przydadzą się też czarne kubeczki na przekąski.

Poczęstunek:
-

Jedzenie to też istotna sprawa. Oczywiście dzieciaki lubią słodkości, ale nie
zapominajcie - tu wszystko musi mieć swój sens :) Przygotujcie karteczki i
podpiszcie każdą z przekąsek.

TNT- kabanosy
Trapdoor- krakersy lub Przysmak Świętokrzyski
Coal- ciasteczka Oreo
Carrots- chrupki paprykowe lub orzechowe, albo słupki z marchewki
Sticks - paluszki
Slime balls – winogrona lub m&m z orzechami
Cookies- ciasteczka
Ghast tears - pianki
Gold – cukierki (idealnie werthels oryginal)
Cave spiders- tu możecie kupić małe gumowe pająki lub przygotować je sami z drucików
kreatwnych i folii aluminiowej
W czarne kubeczki możesz włożyć kawałki owoców, a w miseczki kolorową galaretkę
oczywiście w kształcie sześcianów

Źródło: http://wydziwianki.blogspot.com/2018/01/urodziny-w-stylu-minecraftzaproszenia.html

Tort zamówcie w cukierni lub zrób sami. Będzie przy tym mnóstwo pracy ale pamiętaj
- to także wspólnie spędzony czas.

Zabawy:
-

Jeśli już stół jest gotowy czas przejść do tego najważniejszego, czyli zabawy.
Tu dużo zależy od temperamentu dzieci, możliwości lokalowych, ale są takie,
których zabraknąć nie może :)

-

Świat Minecraft jest tajemniczy i przede wszystkim cały do odkrycia no więc
ruszamy na spotkanie z przygodą:

Osoba prowadząca wprowadza gości w historię o Minecrafcie. Opowiada, że
stała się rzecz straszna. Figurki zostały zamrożone, a miasto doszczętnie
zniszczone.
-

Dzieci dzielimy na 2-3 osobowe zespoły. Każdy zespół dostaje wcześniej
przygotowaną bryłę zielonego lodu. Ich zadaniem jest uwolnić znajdujące się w
środku figurki (bryły lodu przygotowujemy poprzez zamrożenie np. w
pojemnikach po lodach wody z niewielkim dodatkiem barwnika z figurkami).
Dzieci rozmrażają powierzchnie świata ciepłą wodą, którą dostają w
spryskiwaczach.

-

Gdy wszystkie figurki zostaną już uwolnione dzieci ruszają na poszukiwanie
skarbów (a są nimi wcześniej przygotowane kolorowe pudełka różnej wielkościpudełka można obkleić papierem kolorowych lub pomalować). Dzieci dzielimy na
2 drużyny. Pudełek chowamy wiele, żeby było więcej zabawy. Każda z drużyn
odkłada w jedno, osobne miejsce swoje zdobycze.

-

Gdy większość pudełek zostanie odnaleziona przed dziećmi stawiamy kolejne
zadanie. Należy zbudować miasto z otrzymanych kartoników. Tu uruchamiamy
dziecięcą wyobraźnię. Gdy zespoły są już gotowe mogą opowiedzieć o swoich
działach a na pewno zobaczyć je wzajemnie.

Źródło: http://www.filmweb.pl/review/Zabawy+klockami-16042

-

-

Jedzenie galaretkowych sześcianów na czas? Kto okaże się mistrzem? Kto
będzie najlepszy? Sprawdźcie sami.

-

Jako podsumowanie warto zaproponować dzieciom quiz. Maluchy na pewno będą
znały odpowiedzi na wszystkie pytania.
No i na koniec. Przygotowaliście dużo balonów? Podzielcie się ze swoimi gośćmi.
Niech każde dziecko wybierze sobie jeden balon. Flamastrem narysuje buzię
swojego Minecraftowego ludzika i zabierze balon do domu. Będzie to super
pamiątka z niezapomnianych urodzin.

