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Rozwój przez zabawę

PŁOCK (1)

TORUŃ (1)

WARSZAWA (9)

KRAKÓW (2)
BIELSKO-BIAŁA (1)

WROCŁAW (1)

POZNAŃ (2)

Drodzy Rodzice i Nauczyciele, 

Przed nami kolejny rok szkolny, pełen wyzwań i przygód zarówno dla Uczniów 
jak i dla Nauczycieli. Ubiegłe lata pokazały, jak ważne dla dzieci są wyjścia poza 
teren szkoły, dające im wiele radości i budujące silniejsze kontakty społeczne. Jako 
Sale Zabaw Fikołki wspieramy Nauczycieli w rozwijaniu nowych pasji u dzieci. 
Radość i entuzjazm, z jakimi biorą one udział w naszych warsztatach, napędzają 
nas do działania i doskonalenia naszej oferty.

W tegorocznym katalogu przedstawiamy propozycje warsztatów i rozrywki dla 
przedszkoli, zerówek i klas I–IV szkół podstawowych. Przygotowaliśmy wyjątko-
we oferty na każdy miesiąc roku szkolnego. Zachęcamy do zarejestrowania się 
do programu lojalnościowego (więcej na str. 6) z atrakcyjnymi ofertami dla klu-
bowiczów. Warto również zbierać pieczątki za wizyty w naszych salach – cztery 
pieczątki upoważniają do odbioru nagrody (więcej na str. 35).

Budujmy razem dziecięce wspomnienia!

od 2015 roku
na rynku rozrywki 
rodzinnej w Polsce

doświadczeni
i zaangażowani

animatorzy

przestrzeganie
zaleceń 

sanitarnych

doskonała
infrastruktura

Masz pytania, zadzwoń  500 200 200

OD

ROKU
2015

Aglomeracja warszawska:
• Alto Wilanów
• Galeria Mokotów
• Westfield Arkadia
• Galeria Północna
• Wola Park (październik 2022)  
• Ferio Wawer
• Centrum Janki
• Galeria Wołomin
• Nowa Stacja Pruszków
Kraków:
• Bonarka
• Galeria Kazimierz (grudzień 2022)
Poznań:
• Posnania
• Stary Browar
Toruń - Toruń Plaza
Płock - Galeria Mazovia 
Wrocław - Wroclavia
Bielsko-Biała - Sfera
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Więcej informacji na stronie 12

Darmowy
wrzesień 
dla zerówek 
i klas pierwszych

zabawa na konstrukcji 
czas: 2 godz. 
cena: 22 zł / os.
1 zł / os.

Pakiet Mini 2h

akcja

integracja!



wrzesień 
dla zerówek 
i klas pierwszych

Masz pytania, zadzwoń  500 200 200



Kulinarne
FikoSmaki

Organizowane przez nas warsztaty kulinarne stwarzają możliwość prze-
kazania dzieciom praktycznych wiadomości nie tylko z zakresu gotowa-
nia. Uczestnicy warsztatów rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, 
współpracują w grupie oraz doskonalą m.in. zmysł węchu i smaku. Po-
znają również zasady higieny, obowiązujące w trakcie pracy w kuchni. 
Uczestnicy warsztatów, w profesjonalnie wyposażonej fikołkowej kuch-
ni, wspólnie przygotują wcześniej wybraną potrawę, korzystając z pro-
duktów najwyższej jakości.  

do 
60 
min

od 
39 
zł/os.

Ekspery- 
mentalne

FikoLaborki

Warsztaty eksperymentalne skierowane są do wszystkich ciekawych 
świata dzieci. Uczestnicy, ubrani w specjalne fartuchy ochronne, przy 
użyciu kolb, pipetek i innych profesjonalnych sprzętów, przeprowadzą 
serię spektakularnych doświadczeń. Oczywiście wszystko pod czujnym 
okiem doświadczonych animatorów. Podczas FikoLaborków mali na-
ukowcy poznają fascynujący świat fizyki i chemii.

do 
60 
min

od 
39 
zł/os.

Rękodzieła
FikoArt

Na zajęciach młodzi artyści mają okazję poznać i nauczyć się wykorzy-
stywać rozmaite techniki. Malując na szkle, desce, ceramice, wykorzy-
stując filc, tekturę, szyszki, suszone owoce, rozmaite tkaniny ‒ tworzą 
niepowtarzalne arcydzieła. Warsztaty rozwijają zdolności manual-
ne i pobudzają wyobraźnię. Uczą przy tym zarówno samodzielności, jak 
i pracy zespołowej. 

do 
60 
min

od 
39 
zł/os.

Sportowe
FikoActive

Fikołki wspierają aktywność fizyczną najmłodszych. Rozbudowane, kil-
kupiętrowe konstrukcje zaskakują masą atrakcji. Doskonała infrastruktu-
ra, wypełniona zjeżdżalniami, labiryntami, torami przeszkód, umożliwia 
znakomity trening sprawnościowy. Atrakcyjne otoczenie i angażujące 
animacje, przygotowane przez nasz zespół animatorów, zagwarantują 
każdemu dziecku odpowiednią ilość ruchu.

do 
60 
min

od 
35 
zł/os.

Oferta dla grup

Nocowanka w Fikołkach to świetny pomysł na integrację klasy lub gru-
py. Każda Nocowanka ma swój motyw przewodni, np. Dziki Zachód, 
Hawaje, Piraci. Zapewniamy wyżywienie i całą masę atrakcji dla dzieci 
od 6 do 11 roku życia. Nocowanka trwa od godz. 19:00 do 10:00 rano 
następnego dnia. 

15 
godz.

od
129 
zł/
os.*

Wizyta ulubionego bohatera bajek to doskonała propozycja szczególnie 
dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrana postać wraz z animatorem 
odwiedzi Waszą grupę / klasę i sprawi dzieciom wiele radości.

45 
min.

od
200 
zł

Ofertę realizujemy od poniedziałku do piątku od godzin otwarcia do 16:00, grupa min. 15 osób.
W salach kulinarnych i eksperymentalnych mieści się około 25 osób jednocześnie.

*cena dla grup min. 15 osób

Warsztaty

Wizyta bajkowej postaci

Nocowanka
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zabawa na konstrukcji 
czas: 2 godz. 
cena: 22 zł / os.

zabawa na konstrukcji 
czas: 3 godz. 
cena: 27 zł / os.

Pakiet Mini 2h

Pakiet Mini 3h

10

10

W pakiecie taniej

zabawa na konstrukcji 
+ wybrane warsztaty
czas: 2 godz. 
cena: 40 zł / os.

zabawa na konstrukcji 
+ ścianka wspinaczkowa  
+ wybrane warsztaty
czas: 3 godz. 
cena: 44 zł / os.

Pakiet Edukacyjny

Pakiet Fikołkowy
10

Ofertę realizujemy od poniedziałku do piątku od godzin otwarcia do 16:00, grupa min. 15 osób

zabawa na konstrukcji  
+ ścianka wspinaczkowa
czas: 3 godz. 
cena: 31 zł / os.

Pakiet Sport 3h

zabawa na konstrukcji 
+ ścianka wspinaczkowa
czas: 2 godz. 
cena: 27 zł / os.

Pakiet Sport 2h

10

10

10

10

10

tost + zupa
12 zł / os.

tost + zupa + woda 0,33 l
15 zł / os.

Pakiet 1 Pakiet 2Pakiety żywieniowe

10

10
10
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Nie przegap 
najlepszych ofert

Drogi Dyrektorze, Nauczycielu, Rodzicu, zarejestruj się w naszej bazie 
i korzystaj jako pierwszy z najlepszych ofert dla wyjątkowych klientów.

Na dobry początek, po zarejestrowa-
niu się, otrzymacie od nas voucher na 
darmową kawę i ciastko. Odwiedźcie 
nas i poznajmy się lepiej.

Wyjątkowe oferty, których  
nie można przegapić,  
są na wyciągnięcie ręki.  
Zarejestruj się już teraz!

Można zapisać się również  
w recepcji Sal Zabaw Fikołki.

Wejdź na stronę www.fikolki.pl/oferta-specjalna
lub:

Zeskanuj kod QR

Korzystaj z wyjątkowych ofert

1

2

3

Masz pytania, zadzwoń  500 200 200

Wypełnij formularz

Fikołki − warto tutaj być
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Kupony zniżkowe

Przy zakupie Pakietu Sport 3h 
dla każdego dziecka butelka wody  

niegazowanej (0,33 l) gratis! 

Przy zakupie Pakietu Fikołkowego 
pakiet żywieniowy 1 

dla całej grupy 50% taniej!

Przy jednoczesnym zakupie 3 dowolnych 
warsztatów dla grupy / klasy

Pakiet Edukacyjny 50% taniej

Przy jednorazowym zakupie 
3 dowolnych warsztatów 

 dla grupy / klasy Pakiet Mini 2h gratis!

Pakiet Sport 3h

+ woda gratis gratis

-50%

-50%

Promocje z kuponów zniżkowych nie mogą być łączone. Zajęcia muszą być zrealizowane w bieżącym roku szkolnym. 

+

Pakiet Mini 2h

Pakiet FikołkowyPakiet Edukacyjny

Sale Zabaw FikołkiSale Zabaw Fikołki

Sale Zabaw Fikołki Sale Zabaw Fikołki

9 /
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Niezapomniane urodziny

Urodziny Standard

Urodziny Eksperymentalne

W Fikołkach spełniamy marzenia, tworząc ide-
alne przyjęcie dla Twojego dziecka. Bal księż-
niczek, mini disco, poszukiwanie skarbów czy 
FikoOlimpiada ‒ to tylko namiastka naszych 
możliwości. 

W czasie urodzin eksperymentalnych dzieci 
poznają fascynujący świat fizyki i chemii. Go-
ście przeprowadzając doświadczenia mogą 
poczuć się jak prawdziwi naukowcy. To ide-
alne przyjęcie dla ciekawych świata.

od 49 zł / os.

od 49  zł / os.

Urodziny Tematyczne
Przyjęcie urodzinowe zasługuje na wyjąt-
kową oprawę. Wybierając ten pakiet, otrzy-
macie tematyczną dekorację sali, jak również 
animacje urodzinowe, związane z tematem 
przewodnim.

Urodziny Kulinarne
W nowocześnie i profesjonalnie wyposażo-
nej sali Jubilat i jego goście przygotują pizzę, 
muffinki, sushi, cake popsy i wiele innych po-
traw. Twoje dziecko będzie długo wspominało 
swoje przyjęcie urodzinowe!

od 59  zł / os.

od 69 zł / os.

Na hasło Fikokatalog 22/23* otrzymasz 
200 zł na dodatkowe atrakcje przy orga-
nizacji imprezy urodzinowej dla min. 12 
osób w Salach Zabaw Fikołki. 

200 zł
na dodatkowe 
atrakcje urodzinowe

urodziny
*Dotyczy rezerwacji telefonicznej lub w Sali Zabaw.

stwórz z nami

K
aż

de

 urodziny dostępne w
 formie Nocowank

i
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Darmowy wrzesień

Darmowa 
integracja dla 
zerówek i klas 
pierwszych

Poznajmy się w Fikołkach
Nic tak nie łączy jak wspólna zabawa! Dlatego przez cały wrzesień zapraszamy 
dzieci z zerówek i klas pierwszych wraz z opiekunami na darmową integrację 
do Fikołków. 

Warto powiększyć pakiet:

zabawa na konstrukcji 
czas: 2 godz. 
cena: 22 zł / os.
1 zł / os.

Pakiet Mini 2h

1 godz.
5 zł / os.

Ścianka wspinaczkowa

Zupa + tost 
12 zł / os.

Pakiet żywieniowy 1

1 godz.
39 zł / os.

Warsztaty integracyjne

Ofertę realizujemy od poniedziałku do piątku od 10:00 do 16:00, grupa min. 15 osób

akcja

integracja

MEGA
okazja
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2022

Zarezerwuj bok@fikolki.pl500 200 200
Cena promocyjna obowiązuje tylko w danym miesiącu. Dostępność warsztatów także w innych terminach.

<60 min

<60 min <60 min4–11 lat

4–11 lat

4–11 lat35 zł 35 zł

35 zł35 zł<60 min 4‒11 lat

10

warsztaty kulinarnewarsztaty rękodzieła

warsztaty rękodzieła
Przenieście się do fikołkowej manufaktury my-
dła, w której wykonacie pachnące mydełka 
w różnych kształtach i kolorach. Dodacie do 
nich zioła, ziarna i pachnące olejki, a później 
własnoręcznie wykonacie ekologiczne opako-
wania. Na koniec każde dziecko zabierze upo-
minek do domu.

Od ziarenka do bochenka

Od ziarenka do bochenka ‒ chleb z nasion, bez-
glutenowy, a może bananowy? Ile dzieci, tyle 
chlebków ‒ stwórzmy coś pysznego z drożdży 
albo bez! Podczas warsztatów dowiemy się też, 
w jaki sposób rolnik sieje i zbiera ziarna, młynarz 
miele zboże na mąkę, a piekarz wyrabia ciasto 
z mąki, drożdży i wody. 

Worek na kapcie

Nowy rok szkolny to idealny moment na nowy 
worek na kapcie, który będzie używany co dnia! 
Samodzielnie wykonany, jedyny w swoim rodza-
ju. Idealny do szkoły czy przedszkola i w grudniu, 
i w maju. Dajcie ponieść się wodzom fantazji 
i stwórzcie oryginalny worek według swojego 
autorskiego projektu.

Pierwsze klucze, które dzieci otrzymują od ro-
dziców, zasługują na jedyny w swoim rodzaju 
breloczek. Podczas warsztatów dzieci zrobią 
kolorowe i pomysłowe ozdoby do kluczy, które 
zabiorą ze sobą do domu. Wykonany samodziel-
nie brelok będzie oryginalną pamiątką.

Pachnące mydełka
warsztaty rękodzieła
Mój własny breloczek

Propozycja na wrzesień

10 10

10

Fikołki  /  ofer ta dla szkół  i  przedszkol i  2022/23
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Nocowanka
Fikołkowa Nocowanka to świetny sposób na integrację grupy lub klasy. Wystarczy, 
że dzieci spakują piżamy, szczoteczki do zębów, poduszki i ulubione przytulanki. 
W programie zajęcia sportowe, plastyczne, warsztaty kulinarne i pyszne posiłki. 
Bitwa na poduchy to żelazny punkt każdej Nocowanki. Będzie też czas na filmowy 
wieczór i nocne opowieści na dobranoc. Przy okazji jest to lekcja samodzielności 
pod okiem wykwalifikowanej kadry, która zapewni wieczór pełen atrakcji, dbając 
o bezpieczeństwo dzieci. 

Każda z naszych Nocowanek ma swój motyw przewodni, np. Dziki Zachód, Ha-
waje, Piraci... pomysłów mamy bez liku. 

Minimalna liczebność grupy na Nocowankę to 15 osób.

Masz pytania, zadzwoń  500 200 200

od 19.00
do 10.00

15 g

plan 

na udany 

wieczór :)

Nocowanka
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<60 min

<60 min

<60 min

<60 min

Cena promocyjna obowiązuje tylko w danym miesiącu. Dostępność warsztatów także w innych terminach (z wyjątkiem balu).

10

Co nam niesie jesień?

Bal dyniowy
bal dla grupy

warsztaty rękodzieła

3 godz.

4–11 lat

4–11 lat

39 zł

69 zł

Zapraszamy wszystkie przedszkola i szkoły pod-
stawowe na dzień pełen niesamowitej zabawy 
i specjalnych warsztatów. Jeśli lubicie żartować, 
przebierać się, uczestniczyć w ciekawych kon-
kursach, to będzie bal dla was. W cenie biletu 
poczęstunek.

Jesień to pora roku pełna kolorowych inspiracji. 
Zachowajcie jej barwy na dłużej, zaklęte w ręcz-
nie wykonanych ceramicznych paterkach. Przy-
gotujemy je z użyciem liści i masy solnej. Podczas 
radosnej i twórczej zabawy stworzymy oryginal-
ną jesienną dekorację. 

10

Kolorowe improwizacje
warsztaty rękodzieła

4–11 lat 35 zł

Jeśli kredki, farby i flamastry już Wam się znudzi-
ły, to czas na odkrycie czegoś zupełnie nowego! 
Podczas warsztatów sensorycznych, za pomocą 
soli, cukru, piasku, a może nawet mleka, stwo-
rzymy niezwykłe obrazy i pejzaże! 

10

Dyniowe wariacje
warsztaty kulinarne / rękodzieła

4–11 lat 35 zł

Panie i Panowie, niniejszym przedstawiamy kró-
lową Dynię, bo już najwyższy czas, aby zacząć 
dyniowe wariacje! Ciasto dyniowe, świecące 
lampiony, a może dynie malowane? Decyzja 
należy do Was, my zajmiemy się resztą!

Propozycja na październik

<60 min<60 min

<60 min
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2022

Zarezerwuj bok@fikolki.pl500 200 200
Cena promocyjna obowiązuje tylko w danym miesiącu. Dostępność warsztatów także w innych terminach.

<60 min <60 min

<60 min4‒11 lat

4‒11 lat

4‒11 lat

4‒11 lat 35 zł35 zł

35 zł<60 min 39 zł

10

warsztaty eksperymentalnewarsztaty rękodzieła

warsztaty rękodzieła / edukacyjne warsztaty kulinarne

Propozycja na listopad

Nie trzeba być dorosłym, aby zostać wynalaz-
cą! Podczas warsztatów wcielimy się w role 
naukowców z różnych dziedzin. Wybierzcie, 
co wykonamy: lampę lawę, kosmiczną rakietę, 
super slime, niepękające bańki czy wybuchający 
wulkan? Bez obaw, bezpieczeństwo stawiamy 
na pierwszym miejscu!

Wynalazca, czyli kto?

Zna Twoje najskrytsze tajemnice, nigdy Cię nie 
zawiódł i zawsze jest przy Tobie! Mowa o plu-
szowym misiu, ale zaraz, zaraz… czy miś za-
wsze musi być pluszowy? Czym są motańce 
i jak wygląda skarpetkowy miś? Własnoręcznie 
zróbcie maskotkę, która zostanie Waszą ulu-
bioną zabawką.

Święto misia

Czy szyszki są jadalne? Są! A na dodatek są 
pyszne! Stwórzcie słodką przekąskę na drugie 
śniadanie! A potem dajcie spróbować ją rodzi-
com. Podczas warsztatów przyrządzimy słodkie 
szyszki z ryżu preparowanego.

Śnieg wokół pruszy dookoła, a mały ptaszek 
w karmniku woła: Idzie zima! Zadbajcie o pta-
ki, tworząc klasyczny drewniany lub autorski 
ekokarmnik. Gwarantujemy doskonałą zabawę 
przy jego przygotowaniu, a później w domu przy 
obserwowaniu skrzydlatych gości.

Leśna przekąska Karmnik dla ptaków

10

10

10
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Karta Malucha
Darmowa zabawa dla dzieci do 2 lat
Rodzice najmłodszych dzieci mogą założyć u nas darmową Kartę Malucha, dzięki 
której dzieci do drugiego roku życia bawią się w Fikołkach za darmo*. 

Nasze sale posiadają Kącik Malucha – jest to specjalnie wydzielona przestrzeń 
z wyposażeniem dobranym do potrzeb i możliwości najmłodszych dzieci, w bez-
pośrednim sąsiedztwie fikołkowej kawiarni.

*Dziecko od 1 do 2 lat, jeśli towarzyszy starszemu dziecku z wykupionym biletem wstępu.
Koszt wyrobienia karty to 9,99 zł.

karta

Karta Malucha
Wybierz lokalizacjęfikolki.pl
Zadzwoń do nas500 200 200

Abonament poranny
Przygotowaliśmy produkt idealny dla Klientów, którym kończy się Karta Malucha 
‒ Abonament poranny dla dzieci od 2 roku życia. Ważny od poniedziałku do 
piątku, od otwarcia do godz. 16.00, bez limitu wejść!

Nowość!

Abonament miesięczny 139 zł -

Abonament 6 miesięczny 109 zł / mies. 119 zł / mies.

Abonament 12 miesięczny 99 zł / mies. 109 zł / mies.

jednorazowej miesięcznejkoszt miesięczny przy płatności:
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Bale Mikołajkowe dla grup
Święty Mikołaj jak co roku zawita do Fikołków! Zapraszamy do odwiedzenia go w na-
szych Salach Zabaw z całą klasą lub grupą przedszkolną. Pomóż Świętemu Mikołajowi 
w przygotowaniach do świąt. Zapowiada się wspaniała zabawa!

Bale organizujemy dla grup min. 15 osób i po uprzedniej rezerwacji miejsc.

W planach mamy m.in.:

• Spotkanie ze św. Mikołajem i elfami
• Warsztaty świąteczne

• Wyścigi zaprzęgu reniferów – kto będzie najszybszy?
• Śnieżną bitwę – obroń lodowy zamek

• Gdzie się podział nos Rudolfa? – poszukiwania
•  Bicie rekordu na najdłuższy łańcuch choinkowy

• Konkursy z nagrodami – pakowanie prezentów na czas

3 godz. 4–11 lat 69 zł



2022

<60 min

<60 min

<60 min4‒11 lat 4‒11 lat 35 zł35 zł

4‒11 lat 39 zł

Zarezerwuj bok@fikolki.pl500 200 200

Cena promocyjna obowiązuje tylko w danym miesiącu. Dostępność warsztatów także w innych terminach (poza ofertą sylwestrową).

od 300 zł6‒11 lat15 godz.

10

PROMOCJAwarsztaty rękodzieła

warsztaty kulinarnewarsztaty rękodzieła

Zapraszamy na wystrzałową imprezę syl-
westrową z Nocowanką. W jedną noc do-
okoła świata? – z Fikołkami to możliwe. 
Zabierz swoje rodzeństwo lub przyjaciół na za-
bawę sylwestrową do białego rana. Im więcej 
osób, tym niższa cena.

Sylwester w Fikołkach

Własnoręcznie wykonane ozdoby świątecz-
ne to piękna pamiątka lub prezent. Podczas 
warsztatów dzieci przygotują własne, pachnące 
lasem stroiki z gałązek świerku, jodły lub sosny. 
A to wszystko ozdobione szyszkami, orzechami 
włoskimi lub suszonymi owocami.

Świąteczne stroiki

Święta nie mogą obejść się bez pierników! Ich 
pieczenie i zdobienie to wspaniała zabawa dla 
dzieci i dorosłych. Podczas warsztatów uczest-
nicy poznają historię, tradycję oraz skład pierni-
ków, a później przygotują aromatyczne i sma-
kowite ciastka! 

Pierniczkowanie

Zima i śnieg kojarzą nam się z magiczną kulą 
śnieżną, która po potrząśnięciu imituje opady 
śniegu. To piękna dekoracja świąteczna, którą 
każde dziecko wykona samodzielnie na warsz-
tatach, doskonale się przy tym bawiąc. Kula 
będzie też idealnym prezentem świątecznym 
dla dziadków czy rodziców.

Śnieżna kula

Propozycja na grudzień

+ Pełne  
wyżywienie

10

10

PROMOCJA
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Cena promocyjna obowiązuje tylko w danym miesiącu. Dostępność warsztatów także w innych terminach.

4‒11 lat

4‒11 lat

4‒11 lat<60 min

<60 min

<60 min

35 zł

35 zł35 zł

<60 min 6 mies.‒4 lata

warsztaty sensoryczne

39 zł

10

Zajęcia z plastyki sensorycznej pomagają stymu-
lować rozwój dziecka poprzez zaangażowanie 
zmysłów: słuchu, wzroku, węchu, dotyku oraz 
smaku. Dzieci uczą się otaczającego świata po-
przez zabawę z różnymi strukturami, co wpływa 
pozytywnie na zdolności ruchowe, kreatywność 
oraz mowę.

Fiko Sensorki

Lubisz gry planszowe? A może karciane? Lubisz 
się ścigać po planszy czy wymyślasz strategie 
zwycięstwa? A może tak zagrać we własną 
grę? Wspólnie z klasą stwórzcie unikatową grę, 
w którą wszyscy zagracie, a później zabierzecie 
ze sobą do szkoły.

warsztaty rękodzieła
Gra na Twoich zasadach!

Skąd pochodzi pizza? Czy od zawsze jest okrą-
gła? Z jakich składników się ją przygotowuje? 
Kto je najwięcej pizzy na świecie? Na te i inne 
pytania odpowiemy podczas warsztatów kuli-
narnych Forza Italia! Przygotujemy też smako-
witą, włoską pizzę!

warsztaty kulinare
Forza Italia!

Wspólny upominek dla Babci i Dziadka! Na pa-
miątkę̨ ich święta dzieci stworzą ̨magiczny upo-
minek! Kolorowy lampion ze słoika będzie cu-
downym i trwałym prezentem, który z pewnością 
wywoła uśmiech na twarzy obdarowywanych. 

warsztaty rękodzieła
Prezent dla Babci i Dziadka

Propozycja na styczeń

10

10 10
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<60 min

<60 min

<60 min4‒11 lat 4‒11 lat

Cena promocyjna obowiązuje tylko w danym miesiącu. Dostępność warsztatów także w innych terminach (z wyjątkiem balu).

35 zł

35 zł

4‒11 lat4‒11 lat3 godz. 69 zł

bal dla grupy

39 zł

10

10

warsztaty kulinarne
Dlaczego tłusty czwartek jest tłusty? Jak pow- 
staje pączek? Co to jest chrust? Czy pączek może 
być zdrowy? Odpowiedzi na te pytania poznacie 
podczas warsztatów kulinarnych, a na koniec, 
pod okiem animatora, samodzielnie ulepicie 
i usmażycie pyszne pączki!

W karnawale, w karnawale wybieramy się na 
bale i bawimy się doskonale! W kalendarzu daty 
wybrane, stroje bajkowe przygotowane, więc... 
Na co czekasz? Przewidziane liczne atrakcje, 
konkursy, warsztaty, a przede wszystkim dobra 
zabawa. W cenie biletu poczęstunek.

Pączkowy zawrót głowyBal karnawałowy

warsztaty kulinarne
Uwaga Łasuchy! 5 lutego obchodzimy Świa-
towy Dzień Kremu Czekoladowego! Tego dnia 
połączymy siły i przygotujemy pyszne desery 
z dodatkiem tego przysmaku! Co wybierzecie: 
ciasteczka, babeczki, naleśniki, a może czeko-
ladową pizzę?

Światowy Dzień Kremu 
Czekoladowegowarsztaty rękodzieła

Najlepszy prezent to ten dany od serca! Stwórz-
cie autorską i efektowną walentynkę̨ za pomocą ̨
oryginalnej techniki string art. Przestrzenny ob-
raz, wykonany za pomocą nici, będzie pięknym 
prezentem, który z pewnością ucieszy obdaro-
waną nim osobę. 

Bądź moją walentynką!

2023

Propozycja na luty

10
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Półkolonie zimowe 2023

Podczas zimowych turnusów będziemy rozwijać kreatywność, poznawać świat,  
rozwijać nowe pasje i uczyć się przez zabawę.  

W programie naszych półkolonii mamy wiele atrakcji, m.in:

Wcielimy się w role małych 
naukowców, przeprowadzimy szalone 
i kolorowe eksperymenty. 

Będziemy gotować, mieszać, piec  
i – niczym szefowie kuchni – przyrządzać 
najpyszniejsze potrawy.
 

Będziemy się wspinać, biegać, 
spacerować i bawić na świeżym 
powietrzu. 

Poćwiczymy umysł, budując, 
układając, malując, grając w gry
i łamigłówki.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-18:30
Dedykowane dla dzieci w wieku 5-11 lat

Wybrane atrakcje
• Wyjścia do ciekawych miejsc 
• Wspólna gimnastyka
• Warsztaty kulinarne
• Zabawa na konstrukcji
• Zajęcia plastyczne
• Warsztaty eksperymentalne
• Chill & fun – odrobina lenistwa
• Turniej gier planszowych
• Zabawy ruchowe i edukacyjne
• Na zakończenie każdego turnusu 

Party time – dyskoteka

W pakiecie

Nasze półkolonie są zgłoszone do bazy MEN.

10 godzin
zajęć dziennie

doświadczeni
wychowawcy

pełne
wyżywienie

ubezpiecznie
NNW

miasto 1 turnus 2 turnus cena / turnus cena / dzień

Warszawa 13–17 lutego 20–24 lutego 849 zł 200 zł

Janki 13–17 lutego 20–24 lutego 849 zł 200 zł

Wołomin 13–17 lutego 20–24 lutego 799 zł 190 zł

Pruszków 13–17 lutego 20–24 lutego 799 zł 190 zł

Płock 13–17 lutego 20–24 lutego 749 zł 180 zł
Kraków 30 stycznia – 3 lutego 6–10 lutego 799 zł 190 zł

Poznań 30 stycznia – 3 lutego 6–10 lutego 799 zł 190 zł

Wrocław 13–17 lutego 20–24 lutego 799 zł 190 zł

Bielsko-Biała 16–20 stycznia 23–27 stycznia 799 zł 190 zł

Toruń 30 stycznia – 3 lutego 6–10 lutego 799 zł 190 zł

Masz pytania, zadzwoń  500 200 200
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warsztaty rękodzieła

warsztaty rękodzieła

<60 min

<60 min <60 min

<60 min4‒11 lat

4‒11 lat

4‒11 lat

4‒11 lat

Cena promocyjna obowiązuje tylko w danym miesiącu. Dostępność warsztatów także w innych terminach (z wyjątkiem wielkanocnych)

35 zł35 zł

35 zł 39 zł

warsztaty sportowe

10

Na początek wyjaśnimy, skąd pochodzi wiel-
kanocna tradycja malowania jajek. Uczestnicy
warsztatów będą ozdabiać pisanki, z wyko-
rzystaniem różnych technik. Na koniec zabiorą 
swoje niepowtarzalne wielkanocne dekoracje 
do domu.

Wielkanocne pisankowanie

warsztaty kulinarne

Wielkanocna olimpiada

Uwielbiamy ten warsztat, a dzieci lubią go jesz-
cze bardziej! To kreatywne, edukacyjne i wy-
ciszające zajęcie, które rozwija zdolności ma-
nualne. Podczas warsztatów własnoręcznie 
stworzycie oryginalną i modną ozdobę każdego 
wnętrza. Spróbujcie sami! 

Las w słoiku

Kiedy powstały muffiny? Czym zajmował się 
tzw. Muffin Man? I dlaczego amerykańskie ba-
beczki różnią się od europejskich? Poznajcie 
rozwiązanie tych zagadek i samodzielnie przy-
gotujcie przepyszne i aromatyczne muffiny!

Babeczki wielkanocne

2023

Propozycja na marzec

10

10

Każdy Wam to powie, że ruch to zdrowie! Weź-
cie udział w wielkanocnej olimpiadzie. W pro-
gramie m.in. konkursy i quizy na temat olimpiad 
oraz znanych olimpijczyków, wyścigi na ściance 
wspinaczkowej, liczne konkurencje sportowe 
i mnóstwo radości!

Fikołki  /  ofer ta dla szkół  i  przedszkol i  2022/23
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Zarezerwuj bok@fikolki.pl500 200 200
Cena promocyjna obowiązuje tylko w danym miesiącu. Dostępność warsztatów także w innych terminach.

4‒11 lat

4‒11 lat

4‒11 lat<60 min

<60 min

<60 min

28 /

35 zł 35 zł

35 zł

10

Dawno, dawno temu... była sobie FASOLA. 
Zasadźcie własną fasolkę, ozdóbcie sadzonkę 
i wymyślcie swoją bajkę z fasolą! Czy fasola 
szybko rośnie? Może Was spotkać miła nie-
spodzianka! Gwarantujemy doskonałą zabawę 
podczas sadzenia fasoli, a później podczas ob-
serwowania, jak staje się coraz większa.

warsztaty rękodzieła
Była sobie fasola 

Gwiazdy, komety, planety, a może galaktyka? 
Fascynuje Was  wszechświat? Wybierzcie się 
z nami w podróż kosmiczną i odwiedźcie każdą 
z planet! Na koniec zamknijcie namiastkę ga-
laktyki w słoiku i zabierzcie ją ze sobą do domu. 

warsztaty rękodzieła
Galaktyka w słoiku

Chyba nie ma na świecie osoby, która nie zna 
i nie lubi smaku czekolady. Gorzka, mleczna, bia-
ła, z orzechami, a może z owocami? Jak powstaje 
czekolada i co jest potrzebne do jej wykonania? 
Poznajcie odpowiedzi na te pytania i zrobicie 
własną tabliczkę czekolady.

warsztaty kulinarnePROMOCJA
Od ziarenka do czekolady

To nie żart – dwie klasy w cenie jednej. Za-
bierz zaprzyjaźnioną klasę do Fikołków. Tylko 
3 kwietnia (poniedziałek) przy realizacji pakietu 
Mini 2h lub pakietu Sport 2h za dwie klasy 
zapłacicie jak za jedną.

Prima Aprilis

Propozycja na kwiecień

PROMOCJA

1010

Dwie klasy w cenie jednej!



Zarezerwuj bok@fikolki.pl500 200 200
Cena promocyjna obowiązuje tylko w danym miesiącu. Dostępność warsztatów także w innych terminach.

warsztaty rękodzieła

warsztaty rękodzieła

<60 min

<60 min <60 min

<60 min4‒11 lat

4‒11 lat

4‒11 lat

4‒11 lat35 zł

35 zł35 zł

2023

39 zł

10

10

Stwórzcie niepowtarzalną i efektowną dekorację 
w postaci ręcznie robionych ozdób z masy gipso-
wej. Miseczki, serduszka, róże, a może gipsowe 
odlewy dłoni, które dzieci podarują w prezencie 
dziadkom albo rodzicom?

Gipsowe dekoracje
warsztaty kulinarne
Kto wymyślił piekarnik? Jak to się dzieje, że ciasto 
rośnie? Skąd pochodzi słynna babka? Z jakiego 
kraju wywodzi się tradycja podawania tortu? Po-
znajcie odpowiedzi na te pytania i uczcijcie Dzień 
Pieczenia, przygotowując smakowite babeczki.

Z babką ci się upiecze 

warsztaty kulinarne / rękodzieła
Ile pszczół mieszka w ulu? W jaki sposób zbierają 
kwiatowy pyłek i nektar? Jak powstaje miód? 
Do czego możemy go wykorzystać́? Poznajcie 
odpowiedzi na te pytania i wykonajcie z na-
mi miodowe wariacje. Ciasteczka z miodem, 
świeczki w kształcie plastra miodu, a może mio-
dowe mydełka?

Miodowe wariacje

Najpiękniejszy prezent dla Mamy to ten przy-
gotowany własnoręcznie. Słodki bukiet, a może 
pachnąca, kolorowa kula do kąpieli? Wybór nale-
ży do Was! Niezależnie od tego, co wybierzecie, 
każda mama będzie zachwycona! 

Niespodzianka dla Mamy

Propozycja na maj

10

10

10
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Zarezerwuj bok@fikolki.pl500 200 200
Cena promocyjna obowiązuje tylko w danym miesiącu. Dostępność warsztatów także w innych terminach.

<60 min

<60 min 4‒11 lat

35 zł

35 zł

4‒11 lat

2023

6‒11 lat15 godz. 129 zł

10

Pożegnanie szkoły
Nocowanka
Najlepsze zakończenie roku? Wspólnie z klasą na 
Nocowance w Fikołkach! Piżama party z najlep-
szymi przyjaciółmi i atrakcje do białego rana. Czy 
to nie brzmi jak najlepsza zabawa na świecie? 

Wpadnijcie na truskawkowe wariacje! Zrobi-
my słodkie animacje! Na na śniadania i kolacje.
Owocowy koktajl, ciasto z truskawkami, a może 
deser w słoiku? Decyzja należy do Was! Jedno 
jest pewne, każdy deser będzie przepyszny!

warsztaty kulinarne
Już za chwilkę wakacje! 

Propozycja na czerwiec

Przepis na udany Dzień Dziecka to dobra zaba-
wa! A właśnie taka czeka na Was w Fikołkach. 
Przyjdźcie do nas między 29 maja a 2 czerwca. 
Do każdego wykupionego pakietu otrzymacie 
dodatkową godzinę darmowej zabawy.

PROMOCJA

1 godzina darmowej zabawy

Dzień Dziecka

PROMOCJA

Ramka na zdjęcie z wakacji
warsztaty rękodzieła
Pożegnajcie rok szkolny, robiąc autorską ramkę 
na zdjęcie z wakacji! Niech każdy po rozpoczęciu 
roku szkolnego przyniesie w niej swoje zdjęcie 
z letnich wariacji! Zrobicie we wrześniu piękną 
letnią ścianę wspomnień! 

10
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Półkolonie letnie 2023

Z letnich półkolonii w Fikołkach skorzystało już ponad 7000 dzieci.  
Dołącz do grona naszych zadowolonych klientów.

Na najbliższe wakacje zaplanowaliśmy 4 tematy półkolonii:

Multirozwojowe
Będziemy malować, eksperymentować, 
gotować i odkrywać nowe pasje.

Sportowe
Będziemy trenować, rozgrywać mecze, 
wspinać się i świetnie się przy tym 
bawić.

Odkrywców
Będziemy eksperymentować, 
poszukiwać, tropić i poznawać świat 
przez zabawę. 

  8:30 – Powitanie uczestników
  9:30 – Śniadanie
10:00 – Wyjście na Orlik – zabawa
11:00 – II śniadanie
11:30 – Wyjście do Zoo
14:00 – Obiad
14:30 – Warsztaty artystyczne
15:00 – Gry planszowe
15:30 – Zajęcia ruchowe
16:30 – Podwieczorek
17:00 – Warsztat eksperymentalny: Slime
18:30 – Przekazanie dzieci opiekunom

Kulinarne
Będziemy gotować, mieszać, piec  
i – niczym szefowie kuchni – przyrządzać 
najpyszniejsze potrawy.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30–18:30
Dedykowane dla dzieci w wieku 5-11 lat

Przykładowy rozkład dnia W pakiecie

Nasze półkolonie są zgłoszone do bazy MEN.

10 godzin
zajęć dziennie

doświadczeni
wychowawcy

pełne
wyżywienie

ubezpiecznie
NNW

Masz pytania, zadzwoń  500 200 200

plan na udane

wakacje



Masz pytania, zadzwoń  500 200 200

wielka 

radość
!

Wizyta bajkowej postaci
Wizyta ulubionego bohatera bajek to doskonała propozycja, szczególnie dla 
dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrana bajkowa postać wraz z animatorem 
odwiedzi Waszą grupę / klasę i sprawi dzieciom wiele radości.

34 /



Jak to działa?
Wystarczy, że w danym roku szkolnym Wasze przedszkole, szkoła, grupa lub 
klasa przyjdzie do nas cztery razy (dowolny pakiet), a otrzymacie piąte wejście 
w pakiecie Sport 2h za 1 zł* lub klasową Nocowankę w ofercie specjalnej.

Możecie wspólnie zbierać wejścia grupami i klasami, a potem wykorzystać nagro-
dę np. na zakończenie roku czy Dzień Dziecka.

data

pakiet

numer 
parag.

l. dzieci

klasowa
Noco-
wanka

A B

Zbieraj pieczątki na nagrody

Masz pytania, zadzwoń  500 200 200

Wejście grupowe to min. 15 osób. W przypadku wyboru nagrody w postaci wejścia w pakiecie Sport 2h 
obejmuje ona średnią liczbę dzieci z czterech wejść.

Kartę na pieczątki można wyciąć lub zabrać do Sali Zabaw cały katalog.
Pracownik recepcji postawi pieczątkę oraz wypełni potrzebne dane.

Wybór nagrody

zabawa na konstrukcji 
+ ścianka wspinaczkowa
czas: 2 godz. 
cena: 27 zł / os.
1 zł / os.

Pakiet Sport 2h

10

10

1. 2. 3. 4.

placówka

pakiet 
Sport
2h

klasowa Nocowanka
czas: 15 godz. 
cena: 129 zł
90 zł / os.

NOCOWANKA

Wasze 
Fiksy

35 /



Kontakt

  

bok@fikolki.pl500 200 200

500 200 200

/fikolkifikolki.pl /fikolki.sala.zabaw /fiko tv

Miasto Galeria Handlowa

Warszawa Alto Wilanów - -

Warszawa Galeria Mokotów
Warszawa Westfield Arkadia
Warszawa Galeria Północna
Warszawa Ferio Wawer -

Warszawa Wola Park (październik 2022)

Janki Centrum Janki
Wołomin Galeria Wołomin
Pruszków Nowa Stacja

Płock Galeria Mazovia
Kraków Bonarka
Kraków Galeria Kazimierz (grudzień 2022) -

Poznań Posnania
Poznań Stary Browar -

Wrocław Wroclavia -

Bielsko-Biała Sfera
Toruń Toruń Plaza

10 10

Katalog w wersji cyfrowej

zabawa
warsztaty

sport


