
 
 

WYSPA PEŁNA MINIONKÓW 
 

 
Czas trwania zabawy: 60 lub 90 minut 

Ilość uczestników: max.50 
Wiek uczestników: 4-11/12 lat 

Animatorzy przebrani za Minionki 
 Scenografia przedstawiająca Wyspę Minionków 

 

 
 

1. Poznajemy Wyspę Minionków. 
 
Przez cały czas trwania animacji, dzieci mają szansę wziąć udział w konkursie plastycznym, 
zatytułowanym „Mój ulubiony Minionek”. Ogłoszenie zwycięzców i rozdanie nagród będzie miało 
miejsce pod koniec przygody na wesołej wyspie. 
 
Zanim małe Minionki zaczną nowy dzień pełen zabawy i rozrabiania, trzeba sprawdzić ich wiedzę- 
zapraszamy do quizu. Pytania ukryte są w balonach, należy przebić wybrany balon i odpowiedzieć 
poprawnie na pytanie. 
 
 
2. Minionki rozrabiają, czyli wyspa pełna przygód. 
 
Wesoły dzień rozpoczyna taniec Minionków „Jak ukraść księżyc”. 
 
Rozruszać należy także wszystkie głowy- zabawa „Owocowy podwieczorek” 
(dzieci siadają w kole. Pierwsze dziecko wymienia owoc (np. mango), drugie powtarza i wymienia 
kolejny owoc (np. mango, banan) itd. owoce nie mogą się powtarzać, a jeśli któreś z dzieci się pomyli 
lub zapomni kolejności, prowadzący wydaje hasło np. zamieniają się miejscami wszyscy, którzy mają 
czerwone koszulki i zabawa zaczyna się od nowa.) 
 
Czas na Gelato, czyli pyszne, minionkowe lody- zabawy z chustą animacyjną 
(małe Minionki stają przy chuście animacyjnej, animator czyta opowiadanie, gdzie każdy kolor 
odpowiada konkretnym lodom, dzieci, które trzymają dany kolor, obiegają chustę). 
 
W grupie raźniej- pojedynek drużyn zatytułowany „Żółte piegi” 



(dzieci mają za zadanie przyozdobić twarz kolegi jak największą ilością pięknych, żółtych piegów 
w wyznaczonym czasie). 
 
Teraz do zabawy zapraszamy dzieci wraz z rodzicami lub przyjaciółmi- „Gdzie jest mój 
Minionek?” 
(Opiekun z zawiązanymi oczami musi odnaleźć spośród całej grupy małych Minionków właśnie 
swoją pociechę). 
 
Czas na małe rozrabianie- zapraszamy na szereg konkurencji sportowych, takich jak wyścigi, 
slalomy czy bieg minionkowych kelnerów. 
 
Pora sprawdzić też siłę i gibkość żółtych stworków- spór rozstrzygniemy przy pomocy liny. 
 
 
3. Pożegnanie z Wyspą Minionków. 
 
Wesołe stworki spędzają ostatnie, wspólne chwile. Słychać muzykę i wesołe śpiewy. 
 
Następuje ogłoszenie wyników konkursu plastycznego. 
 
Po dniu pełnym wrażeń, Minionki wspólnie się bawią- zapraszamy do tańca przy piosence Gru, Dru i 
Minionki 
 
Przygodę na wyspie zakończy pokaz wielkich baniek mydlanych. 
 
 
 
Harmonogram zabawy jest uzależniony od wieku i ilości dzieci oraz od czasu trwania imprezy. Prosimy 
przygotować drobne upominki (np. cukierki) dla dzieci, które będą brały udział w zabawie. Animatorzy 
posiadają rekwizyty potrzebne do przeprowadzenia imprezy oraz tematyczną muzykę. Jesteśmy otwarci 
na wszelkie sugestie dotyczące przebiegu imprezy. 
 
 

 
 

Udział bierze dwóch animatorów 
 
 

Dziękujemy za zapoznanie się z naszym repertuarem. 
 
 


