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Scenariusz imprezy ,,Urodziny w stylu Barbie” 

 

Cel ogólny: 

 Przygotowanie urodzin inspirowanych lalką Barbie 

 Wykorzystanie gotowych rzeczy z domu i pokoju dziecka 

 Ekonomiczne i kreatywne zagospodarowanie przestrzeni 

 

Cele szczegółowe:  

 uczestnicy urodzin muszą pomóc Barbie, która nagrała film, w odnalezieniu jej sióstr i 

brata Kena.  

 Główna zabawa polega na odnalezieniu ukrytych w mieszkaniu lalek z kopertami, które 

mają zagadki, zadania i wskazówki, gdzie szukać kolejnego miejsca.  

 Na koniec dzieci odnajdują Pudełko Skarbów z łakociami i drobiazgami.  

 

Miejsce imprezy:  

Miejsce zamieszkania dziecka (mieszkanie/dom) 

 

Czas trwania: 

1,5- 2 godzin 

Liczba dzieci: 

U nas 5 – może być mniej lub więcej  

 

Rekwizyty potrzebne do zabaw: 

 

 5 lalek Barbie 

 5 kopert 

 5 kartek do zagadek 

 kolorowe mazaki  

 pudełko na Skarb 

 (nagrody) dla dzieci: słodycze, kolorowanki, naklejki dla dzieci  

 Barbie Box (duży karton, farba w sprayu, wydrukowany napis Barbie, taśma 

dwustronna) 

 aparat/telefon z aparatem 

 gotowe pączki do dekoracji 

 kolorowy lukier, ozdoby cukiernicze 

 wydrukowane kolorowanki i wycinanki 

 opcjonalnie puzzle Barbie 



3 
www.nieidealnaanna.pl 

Ozdoby i dekoracje:  

 papierowy obrus 

 balony 

 girlanda 

 talerze, kubeczki, sztućce 

 świeczka do tortu 

 konfetti do wystrzelenia 

 kieliszki/kubeczki do szampana 

 szampan dla dzieci 

Przydatne linki: 

 Wzór video Barbie 

 Opis urodzin na blogu 

 Napis do druku na Barbie Box 

 Przepisy na pączki 

 Link do piosenki Baby Shark z punktu 4 

 Zagadki Barbie do druku z punktu 5 

 Mikrofon do druku  

 Kolorowanki do druku 

 Lalki do druku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=clNjicW4c4k
https://nieidealnaanna.pl/urodziny-w-stylu-barbie/
https://2.bp.blogspot.com/-Lbnk0YLWyWs/W93XE2nvTzI/AAAAAAAAjow/tekTE5OOXDstmQL5MlCnq2atNY1VAiKDwCK4BGAYYCw/s1600/Barbie%2527s_Logo.png
https://nieidealnaanna.pl/amerykanskie-paczki-donuts/
https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w
https://play.barbie.com/pl-pl/download/Printable-Barbie-Match-Pet-Tracks
https://play.barbie.com/pl-pl/download/Printable-Pop-Star-Mic
https://play.barbie.com/pl-pl/download/Printable-Barbie-Video-Game-Hero-Coloring-Page-2
https://play.barbie.com/pl-pl/download/Printable-Barbie-Fashion-Sketch-Paper-Doll
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Opisy kopert i zagadek: 

I KOPERTA (ukryta w kuchni) 

Zadanie: Udekorujcie pięknie i bajecznie pączki, a potem zjedzcie ze smakiem.  

Zagadka: Pełno wody, pełno pary, lepiej schowaj okulary.  

II KOPERTA (ukryta w łazience) 

Zadanie: Zatańczcie taniec Baby Shark i zagrajcie w Kalambury.  

Zagadka: Twój pupil tam przebywa, gdy je lub odpoczywa. 

 

 

III KOPERTA (ukryta w miejscu zwierzaków/pluszaków) 

Zadanie: Zatańczcie taniec Baby Shark i zagrajcie w Kalambury.  

Zagadka: Tam zabawek znajdziesz wiele, są też pluszowi przyjaciele. 

 

IV KOPERTA (ukryta w pokoju dziecka) 

Zadanie: Zróbcie sesję zdjęciową w Barbie Boxie. 

Zagadka: Przytulne łózko, ciepła kołderka, mama i tata, wieczorem tam zerka. 

 

IVKOPERTA (ukryta w sypialni) 

Zadanie: Połóżcie wszystkie odnalezione lalki spać i przykryjcie kocykiem. 

Koperta: A w niej list z podziękowaniami za zabawę. 

 

  

Czynności organizacyjne: 

1. Zaproszenie dzieci wraz z opiekunami u nas telefonicznie. 

2. Wydrukowanie scenariusza imprezy.                               

3. Przygotowanie materiałów i pomocy niezbędnych do przeprowadzenia zabaw. 

A. Nagraj telefonem video, na którym Barbie wyjaśni zasady gry. 

B. Z kartonu wytnij pudełko w rzeczywistym rozmiarze na wzór pudełka po lalce Barbie, aby 

dzieci mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Całość pomaluj farbą w sprayu i przyklej 

wcześniej wydrukowany i wycięty napis Barbie.  

C. Przygotuj podpisane koperty (imionami dorosłych uczestników) z zadaniami i 

podpowiedziami. 
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D. Usmaż pączki do dekoracji. 

E. Przygotuj pudło skarbów, wypełnij je nagrodami dla dzieci, dołącz list z podziękowaniami 

za wspólną zabawę. 

4. Przygotowanie miejsca imprezy 

- Udekorowanie pokoju dziecka balonami, girlandą, papierowym obrusem.,  

- Postawienie Barbie Boxu w widocznym miejscu 

- Rozłożenie (ukrycie) lalek Barbie z kopertami kolejna w kuchni, łazience, miejscu dla 

zwierzaków, pokoju dzieci,  

- Ukrycie pudełka ze skarbami w sypialni. 

5. Przygotowanie poczęstunku.  

A. Kup lub przygotuj tort. 

B. Przygotuj słodki stół: 

o dounaty w kilku kolorach 

o żelki 

o krakersy zoo 

o chrupki duszki 

o owoce 

o sok i woda 

o paluszki bez soli 

 

C. Wytrawne przekąski: 

o tortilla z łososiem i serkiem 

o tortilla z szynką, serem i sosem 1000 wysp 

o prażynki 

o chipsy tortilla 

o warzywa w słupka z hummusem 

D. Miej awaryjnie składniki na spaghetti  
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Przebieg imprezy: 

1. Gromadzenie się gości w miejscu imprezy.  

Czas na zdjęcie okryć wierzchnich i wręczenie prezentów dla solenizantki.  

2. Powitanie gości przez organizatorów. 

Warto zaprosić gości tam, gdzie będziesz mogła wyświetlić wcześniej nakręcony film. U nas 

był to salon. Gdy wszyscy się zbiorą, oznajmiasz że lalka Barbie przygotowała dla gości 

specjalny film, w którym wyjaśnia jak będzie przebiegała dzisiejsza impreza.  

3. Udanie się dzieci do kuchni na warsztaty kulinarne/dekorowanie pączków. 

Na stole rozkładasz talerzyki z pączkami i dekoracjami (lukier, posypka, czekolada itp.) dla 

każdego dziecka, tak aby każdy gość mógł samodzielnie ozdobić swojego dounata. Pamiętaj o 

tym, aby na stole znalazła się Barbie z  podpisaną kopertą i zagadką w środku.  

4. Odnalezienie syrenki w wannie/pod prysznicem. 

Zagadka kieruje dzieci do łazienki, gdzie czeka na nie Barbie syrenka. Ich zadanie polega na 

odtańczeniu tańca Baby Shark, oraz zagraniu ze wszystkimi gośćmi w kalambury.  

5. Zagadki Barbie i jej zwierzaczków 

Jeśli w Waszym domu mieszkają zwierzaki, warto kolejną lalkę z koperta ukryć w miejscu 

dla nich charakterystycznym. U nas to był koci domek, może to być lęgowisko psa, akwarium 

itp. Lub po prostu miejsce w pokoju dzieci, gdzie są pluszaki, jakieś zabawki ze zwierzakami.  

Dzieci odnajdują kopertę z zadaniami wydrukowanymi ze strony Barbie. 

6. Sesja zdjęciowa w Barbie Box 

Każde dziecko zostaje zaproszone do pamiątkowej sesji w pudełku dla „żywej” Barbie.  

7. Kreatywne zabawy z Barbie 

Teraz czas na oddech i delikatne wyciszenie, zaproponuj dzieciom jedną z zabaw: 
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- ułożenie puzzli Barbie 

- pokolorowanie kolorowanek (patrz przydatne linki) 

- wycięcie papierowych lalek (patrz przydatne linki) 

- zrobienie mikrofonu (patrz przydatne linki) 

W tym czasie dorośli mają czas na kawę, przekąski i rozmowę  

8. Odnalezienie Skarbu - Zakończenie zabawy 

Dzieci mają za zadanie znalezienie wszystkich dotychczasowych Barbie i położenie ich 

zmęczonych w łóżku, oraz przykrycie kocykiem. U nas to było łózko rodziców, pod 

przygotowanym kocykiem dla lalek znajdowało się pudełko skarbów. Wręczenie 

dzieciom słodkich upominków i podziękowanie wszystkim za wspólną zabawę i miłą 

atmosferę.  

9. Czas wolny dla dzieci – niech same zadecydują w co chcą się bawić  

10. Tort i szampan – zdmuchiwanie świeczek, śpiewanie 100 lat, wystrzelenie konfetti, 

pamiątkowe zdjęcie, jedzenie tortu i toast szampanem dla dzieci.   

11. Podziękowanie za przybycie, pożegnanie gości.  

 


