
Sale Zabaw Fikołki Sp. z o.o.

02-972 Warszawa,

al. Rzeczypospolitej 14 lok. 2.7/2



Fikołki to sale zabaw dla dzieci do 11 lat

zlokalizowanych w 13 miejscach w całej Polsce, 

w tym 7 w aglomeracji warszawskiej. Fikołki 

od 6 lat organizują wypoczynek, rozrywkę i

edukację dla najmłodszych. Wieloletnie

doświadczenie, wykwalifikowana kadra,

doskonała infrastruktura i dużo dobrej zabawy.

To wszystko znajdziesz w Salach Zabaw Fikołki.

Sale Zabaw Fikołki  sprawiają, że wycieczki

szkolnie nie są nudne. Podczas pobytu

nabywamy nowe umiejętności i zaspakajamy

tak ważną ciekawość dziecka. Nasze warsztaty

wpisują się w realizację podstawy programowej.

Połączenie edukacji z ruchem i kreatywną

zabawą to gwarancja twórczo i radośnie

spędzonego czasu wśród rówieśników.



dowolne danie do wyboru, 
np. włoska pizza, kuchnia polska,
zdrowa żywność, ciasteczkowy

zawrót głowy. Prowadzący zajęcia
szef kuchni przygotowuje składniki 
i wyjaśnia zasady obowiązujące w

kuchni. Dzieci na czas pracy
otrzymują fartuchy i czapki

kucharskie.

Magia lodu – odkryjemy właściwości suchego lodu, wytworzymy chmurę i mgłę, którą
zamkniemy w bańce mydlanej Szalone żywioły – stworzymy wiatrowe pociski,
sprawdzimy, jak działa wulkan, zbudujemy rakietę

Ach te cząsteczki – za zjawiska w przyrodzie odpowiadają reakcje chemiczne.
Wyjaśnimy, dlaczego woda się nagrzewa i jak robi się lodowata, a na koniec
przeprowadzimy kontrolowany wybuch

Naukowcy, prawdziwi super bohaterowie - za pomocą pipet i odczynników
chemicznych stworzymy wiry, które uratują Ziemię przed zagładą. Stworzymy rakietę,
która poszybuje w niebo z wielkim hukiem. Hipnotyzujące doświadczenia, napięcie
powierzchniowe, woda i powietrze, magnesy, stany skupienia,

wykorzystujemy oryginalne materiały,
takie jak filc, tektura, piórka, cekiny,

szyszki, patyczki, suszone owoce,
kolorowe druciki, tkaniny i sznurki.

Warsztaty rozwijają manualne
zdolności dzieci i pobudzają

wyobraźnię. Uczą przy tym zarówno
samodzielności, jak i pracy zespołowej.

 

Oferta dotyczy grup liczących minimalnie 15 dzieci 
i obowiązuje: pon-pt od otwarcia do godz. 16:00. 
Opiekunowie otrzymują kawę / herbatę gratis.

min. 15 osób



2 godziny zabawy na
konstrukcji

udział w warsztatach
 

29 zł/ osoba

2 godziny zabawy 
na konstrukcji

i trening na ściance
wspinaczkowej

20 zł/ osoba

3 godziny zabawy 
na konstrukcji

i trening na ściance
wspinaczkowej

25 zł/ osoba

2 godziny zabawy 
na konstrukcji

15 zł/ osoba

3 godziny zabawy 
na konstrukcji

20 zł/ osoba

3 godziny zabawy na
konstrukcji

udział w warsztatach, 
ścianka wspinaczkowa

 
35 zł/ osoba

min. 15 osób



CH Janki

Ferio Wawer Warszawa

Alto Wilanów Warszawa

Galeria Północna Warszawa

Westfield Arkadia Warszawa

Galeria Wołomin

Galeria Mazovia Płock

Nowa Stacja Pruszków

CH Stary Browar Poznań

CH Posnania Poznań

CH Bonarka Kraków

CH Sfera Bielsko-Biała

CH Wroclavia Wrocław


