
SOBOTA 30 maja (od 13-tej do 19-tej) 
DZIEŃ DZIECKA w CH Pogoria 

 

W programie: 
1. ŚWINKA PEPPA FANCLUB. 
Animacje, spektakl parateatralny „Peppa kocha dzieci!”, konkursy prowadzone przez dwójkę aktorów - animatorów. Animacje są 
przeplatane muzyką z kreskówki Świnka Peppa i polskimi wersjami piosenek anglojęzycznych - które dzieci wykonują wspólnie z 
animatorami.  
Dodatkową atrakcją stanowią konkursy z  nagrodami – gadżetami ze Świnką Peppą 
2.  KLUB: PEPPA JEST GWIAZDĄ- profesjonalnie wyposażone studio fotograficzne przy, którym dzieci mogą sobie zrobić zdjęcie z 
maskotą. 
3. KLUB: PEPPA JEST AKTYWNA – kolorowy plac zabaw . 
4. KLUB MŁODEGO ARTYSTY– plac wyposażony w stoliczki i krzesełka przy, których dzieci pod nadzorem animatorki, wykonują 
prace plastyczne – „Moja ulubiona przygodę Świnki Peppy!” 
5. FACE PAINTING - miejsce, w którym każde dziecko, dzięki profesjonalnej plastyczce, może stać się podobne do jednego z 
bohaterów serialu Świnka Peppa. 
 
 
SZCZEGÓŁOWY SCENARIUSZ DNIA DZIECKA ZE ŚWINKĄ PEPPĄ 
 
Godz. 13.00 SCENA: Powitanie. Zaproszenie do poszczególnych Fanclubów. 
 
Godz. 13.10 SCENA – „Peppa kocha wszystkie dzieci!”. Nauka piosenki o Peppie!  
 
Godz. 13.15 SCENA – Spektakl teatralny – „Peppa kocha wszystkie dzieci”. Warto być życzliwym, warto być 

pomocnym! Peppa kocha wszystkie dzieci i dlatego przekazuje takie wartości innym. Na przykładzie 
zabawnych scenek (kłótnia z koleżanką, zabieranie zabawek innym dzieciom, krytykowanie innych) 
aktorzy pokazują jakie zachowania są niewłaściwe i wspólnie z Peppą uczą dzieci jak należy postąpić 
aby być dobrym przyjacielem.  

 
Godz. 13.45 SCENA – PEPPA MEET&GREET- SPOTKANIE Z BOHATERKĄ! 

PASAŻ – Relacje ze studia fotograficznego. Zaproszenie. 
 

Godz. 14.00 SCENA – Peppa kocha wszystkie dzieci!”. Nauka piosenki o Peppie! 
PASAŻ - relacja z Klubu  Młodego Artysty. 
 

Godz. 14.15 SCENA – Konkurs - układanie wielkoformatowych puzzli PEPPA PIG. Wręczenie nagród.  
PASAŻ – prezentacja rysunków z Klubu Młodego Artysty. 
 

Godz. 14.30  SCENA – Tańcz z Peppą! Nauka specjalnego tańca Peppy! 
PASAŻ – Ciuchcia z Peppą – radosny pociąg na czele z Peppą, który odwiedza inne zakątki Galerii i 
zaprasza dzieci do wspólnej zabawy. 
 

Godz. 14.45  SCENA  – PEPPA MEET&GREET- SPOTKANIE Z BOHATERKĄ! 
„Kto jest kim?” –zagadki o Śwince Peppie! 
PASAŻ - relacja ze studia fotograficznego.  
 

Godz. 15.00 SCENA – Peppa kocha wszystkie dzieci!”. Wspólne wykonanie  piosenki o Peppie!  
PASAŻ: Zabawa „Jaki to kontynent?” – prezentacja wielkoformatowych zdjęć prezentujących 
charakterystyczne miejsca dla różnych kontynentów. 
 

Godz. 15.15 SCENA – Konkurs rysunkowy - polegający na tworzeniu przez dzieci wspólnego, wielkoformatowego 
rysunku Peppa Pig. Wręczenie nagród. 
PASAŻ: relacja z Klubu Peppa jest aktywna!  
 

Godz. 15.30 SCENA – Tańcz z Peppą! Nauka specjalnego tańca Peppy! 
PASAŻ – Poszukiwanie skarbu z Peppą! Animatorzy ukrywają w innej części Galerii „skarby” a dzieci 
muszą je odszukać. Tajemniczą mapę posiada oczywiście Peppa.  
 

Godz. 15.45  SCENA – PEPPA MEET&GREET 
PASAŻ - relacja z klubu  Balonowe Zoo! 
 



Godz. 16.00 SCENA –  „Peppa kocha wszystkie dzieci!”. Wspólne wykonanie  piosenki o Peppie!  
PASAŻ - relacja ze stanowiska Facepainting. 
 

Godz. 16.15 SCENA – Spektakl teatralny – „Peppa kocha wszystkie dzieci”. Warto być życzliwym, warto być 
pomocnym! Peppa kocha wszystkie dzieci i dlatego przekazuje takie wartości innym. Na przykładzie 
zabawnych scenek (kłótnia z koleżanką, zabieranie zabawek innym dzieciom, opowiadani nieprawdy o 
kolegach) aktorzy pokazują jakie zachowania są niewłaściwe i wspólnie z Peppą uczą dzieci jak należy 
postąpić aby być dobrym przyjacielem.  

 
Godz. 16.45  SCENA – PEPPA MEET&GREET –SPOTKANIE Z BOHATERKĄ 

PASAŻ: Warsztaty plastyczne „Najpiękniejsza laurka dla Świnki Peppy”   
 

Godz. 17.00 SCENA –  Peppa kocha wszystkie dzieci!”. Wspólne wykonanie  piosenki o Peppie!  
PASAŻ: relacja ze stanowiska Peppa jest Gwiazdą! 
 

Godz. 17.15  SCENA – PEPPA MEET&GREET –SPOTKANIE Z BOHATERKĄ! 

PASAŻ – prezentacja rysunków z Klubu Młodego Artysty 
 

Godz. 17.30  SCENA – Tańcz z Peppą! Wspólny, specjalny taniec z Peppą!  
PASAŻ – Ciuchcia z Peppą – radosny pociąg na czele z Peppą,  
który odwiedza inne zakątki Galerii i zaprasza dzieci do wspólnej zabawy! 
 

Godz. 17.45  SCENA – PEPPA MEET&GREET –SPOTKANIE Z BOHATERKĄ! 
PASAŻ: Relacja z Klubu Peppa jest aktywna! 
 

Godz. 18.00 SCENA –  Peppa kocha wszystkie dzieci!”. Wspólne wykonanie  piosenki o Peppie!  
PASAŻ: Animacja – Peppa kocha sport – „Strzel Gola Peppie” 
 

Godz. 18.15 SCENA – Zagadki „Jaki to kontynent?” – prezentacja wielkoformatowych zdjęć prezentujących 
charakterystyczne miejsca dla różnych kontynentów. 
PASAŻ – warsztaty plastyczne – „Laurka dla Mamy”  Klub Młodego Artysty 
 

Godz. 18.30  SCENA – Tańcz z Peppą! Wspólny, specjalny taniec z Peppą!  
PASAŻ – Poszukiwanie skarbu z Peppą! Animatorzy ukrywają w innej części Galerii „skarby” a dzieci 
muszą je odszukać. Tajemniczą mapę posiada oczywiście Peppa.  
 

Godz. 18.45  SCENA – PEPPA MEET&GREET – SPOTKANIE Z BOHATERKĄ! 
PASAŻ - relacja ze stanowiska Balonowe Zoo! 

 
Godz. 19.00  POŻEGNANIE. Zakończenie dnia. 


