Morska Piracka Przygoda

NA BASENIE
Drogi Piracie! Czy jesteś gotowy na prawdziwą
morską przygodę? Jeśli tak poznaj nasze plany na
Twoje prawdziwe morskie urodziny!
1. Wraz z Twoją załogą stworzymy piracki okrzyk, rozpoznawalny
na naszych Lemonowych wodach.
2. Pokonamy wielkie fale aby cała Twoja ferajna dotarła do
wyznaczonego celu i nie wpadła w przygotowaną pułapkę.
3. Przygotuj się na wielką piracką bitwę!
4. Na naszych wodach pojawił się nowy statek. Jak myślisz, który
jest szybszy? Sprawdzimy to w wielkich pirackich wyścigach.
5. Wraz z Twoją załogą jesteście zmuszeni wybudować nowy
statek. Zadbajcie o jego szybkość i funkcjonalność.
6. Nie bylibyście prawdziwymi piratami bez poszukiwań skarbu!
Jak myślisz czy Ty i Twoja załoga odnajdziecie tajemniczy X na
mapie?

Morska Piracka Przygoda

NA SALI
1.W dalszej części pirackiej przygody przygotujcie się na całą serie
łamigłówek. Szyfry, hasła oraz pirackie quizy.
2. Piraci muszą trzymać formę! Czy na pewno wasza załoga jest
szybka, sprytna i wysportowana? Sprawdzimy to w
przygotowanych grach oraz sportowych wyzwaniach.
3. Czym byłaby piracka impreza bez prawdziwych szant? Tym
razem posłużą nam one do zadań specjalnych.
4. Czy na pewno wasza piracka pamięć jest niezawodna?
Sprawdzimy to przy okazji pirackich MEMORY.

/

W Swiecie dinozaurów

NA BASENIE
Drogi poszukiwaczu dinozaurów! Czy jesteś gotowy
na prawdziwą przygodę? Jeśli tak poznaj nasze plany
na Twoje prawdziwe DINO urodziny!
1. Wraz z Twoją drużyną przygotujcie się na wodne poszukiwania
prawdziwych okazów dinozaurów.
2. Aby dotrzeć do miejsca gdzie można je znaleźć, każdy z Was
wskoczy w swój "pojazd" aby wykonać kilka specjalnych zadań,
które przybliżą nas do wielkiego odkrycia.
3. Przygotuj się na wielką Dino bitwę!
4. Gdy dotrzemy już wspólnie na wyspę dinozaurów czeka Was
nie łatwe zadanie. Dinozaury ukryły się pod wodą! Czy uda Wam
się odnaleźć wszystkie?
5. Przed Wami budowa statku aby przetransportować dinozaury
na bezpieczny brzeg.
6. Na koniec wodnej przygody wśród dinozaurów czeka Was
wielkie starcie! Ciekawe który dinozaur ma większe szanse
utrzymać się na powierzchni.
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W Swiecie dinozaurów

NA SALI
1. W dalszej części naszej przygody wraz z Waszą ekipą
wylądujemy na lądzie, gdzie czeka Was opowieść oraz quiz, który
sprawdzi Wasza wiedzę o dinozaurach.
2. Każdy odkrywca musi trzymać formę. Czy na pewno twoja
drużyna jest wystarczająco szybka, sprytna i wysportowana?
Sprawdzimy to w przygotowanych grach oraz sportowych
wyzwaniach.
3. A czy Wasza pamięć jest niezawodna? Memory z pewnością
pozwolą nam to sprawdzić.
4. Szykuje się wielkie BOOM! Wspólnie stworzymy wulkan , a jak
wiecie wulkany lubią wybuchać. Ciekawe co na to dinozaury.

Wodny swiat syrenek
/

NA BASENIE
Droga Syrenko! Czy jesteś gotowa na prawdziwą
wodna przygodę? Jeśli tak poznaj nasze plany na Twoje
prawdziwe, wodne urodziny!
1.Wraz z Twoja wodną ekipą sprawdzimy czy wszyscy z Was potrafią
odnaleźć się w podwodnym świecie jak prawdziwe syrenki.
2.Gdy na Waszej drodze stanie wielka podwodna ośmiornica cała
Wasza drużyna będzie musiała podjąć wspólne działania, aby
zwalczyć niebezpieczeństwo na swojej drodze.
3. Gdy wasza zespołowa praca, pozwoli Wam przejść na wyższy level
naszego wodnego świata, otrzymacie zaczarowane płetwy, które
będą niezbędne w dalszej części przygody .
4. Syrenki muszą wykazać się cierpliwością i refleksem! Uratujcie
zwierzaki transportując je przez wielkie fale na drugi brzeg.
5. Musicie się spieszyć, podąża za Wami postrach Lemonowego
oceanu! Płetwy w ruch kochani!
6.W rafie koralowej utknęły zaginione skarby piratów. Czy uda Wam
się wszystkie odnaleźć?

Wodny swiat syrenek
/

NA SALI
1.W dalszej części naszej przygody czeka na Was wielkie sportowe
wyzwanie oraz magiczne wodne hasła. Czy jesteście szybcy, sprytni i
gotowi na wyzwania?
2. Zaczarowana chusta kryje wiele podwodnych tajemnic. Bądźcie
czujni w każdej chwili może pojawić się Rekin!
3. Sprawdzimy czy potraficie pływać w trudnych warunkach. Czy
poradzicie sobie gdy na Waszych wodach pojawi się sztorm?
4. Przygotujcie się na serie zagadek i łamigłówek. Wspólnie
poradzimy sobie z quizem i odpowiedzią nawet na te najtrudniejsze
pytania.

