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Kurs dla Animatorów Czasu Wolnego

Lekcja 8

Temat:

Wieczorne show dla dzieci

Autor: Piotr Góralczyk

W tej lekcji poznasz:
1. Propozycje show wieczornego dla dzieci
2. metody i techniki prowadzenia show wieczornego dla dzieci
3. dowiesz się, jak zorganizować show wieczorne dla dzieci
4. nauczysz się choreografii do tańców Mini Disco
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1. Wprowadzenie

W dużych resortach turystycznych hotele posiadają kilka scen, na których w tym samym czasie
organizowane są różne show. Także, jeżeli team animacyjny dysponuje tylko jedną sceną, warto
zaplanować wieczorne show dla dzieci.
Z racji tego, że kolacje w hotelach trwają zazwyczaj do 2100, show dla dzieci zaczyna się właśnie o tej
godzinie (czasami o 2000) i trwa ono maksymalnie do godziny 2200. Późniejszy czas zagospodarowany
jest dla dorosłych – pamiętaj o tym!
Z doświadczenia wiem, że przed show wieczornym dla dzieci warto puścić głośno tą samą piosenkę,
tzw. intro. Dzieci rozpoznając ją, chętnie przyłączą się do wieczornych zajęć. Można też rozpocząć
wieczór dla dzieci od stworzenia pociągu i tunelu, do którego dołączą się rodzice.
Poniżej przedstawiam dwa scenariusze show wieczornego dla dzieci: Mini Disco oraz szalony pokaz
mody. W pracy animatora liczy się kreatywność, dlatego postaraj się wymyślić także swoje pomysły na
show wieczorne dla dzieci!

2. Mini Disco

Mini Disco to nic innego, jak dyskoteka dla najmłodszych. Mini Disco, organizowane jest przez
animatorów w zagranicznych hotelach. Jest ono bardzo popularne wśród dzieci, ponieważ do każdej
piosenki dostosowana jest prosta i zabawna choreografia (dzieci uczą się jej szybko w tańcach z
animatorem). Piosenki Mini Disco są niezastąpionym elementem każdego przyjęcia i każdej zabawy
dla dzieci. Piosenki są wykonane w większości w języku angielskim, co - dzięki bardzo prostym
tekstom - pomaga najmłodszym uczyć się języka obcego. Dzieci bardzo szybko zapamiętują słówka i
frazy z piosenek oraz uczą się zabawnej choreografii.
Pracując jako animator, nie wyobrażam sobie animatora, który nie znałby tekstów piosenek Mini Disco
i choreografii do nich. Poniżej prezentuję teksty piosenek Mini Disco.
1. Veo Veo
Veo veo que ves una cosita y que cosita es
empieza con la "A", que sera, que sera, que sera
alefante no no no eso no no no
eso no no no no es así
con la "A" se escribe amor con la a se escribe adiós
la alegría del amigo y un monton de cosas más
veo veo que ves una cosita y que cosita es
empieza con la "E", que sere, que sere, que sere
eyuntamiento no no no eso no no no
eso no no no no es así
con la "E" de la emocíon estudiamos la expresíon
y entonando esta cancíon encontramos la verdad
Veo veo que ves una cosita y que cosita es
empieza con la "I", que seri, que seri, que seri
invidia no no no eso no no no
eso no no no no es así
con la "I" nuestra ilusíon va intentando imarginar
cuan insolita inquietud una infancia sin maldad
veo veo que ves una cosita y que cosita es
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empieza con la "O", que sero, que sero, que sero
oscuela no no no eso no no no
eso no no no no es así
olvidaba de observar que es odiable odiar y odiar
que el horror aunque es con h es horror hasta el final
Veo veo que ves una cosita y que cosita es
empieza con la "U", que seru, que seru, que seru
umbligo no no no eso no no no
eso no no no no es así
con la unión que hizo la u un planeta unificó
y universos ella unió con la u de la unidad
Veo veo que ves una cosita y que cosita es
empieza con la efe que seraf que seraf que seraf
final si si si eso si si si eso si si si si es asi
si si si eso si si si eso si si si llegó el final
cha cha cha
2. Hockey Cockey
You put your left arm in, your left arm out
In out, in out, you shake it all about
You do the Hokey Cokey and you turn around
That's what it's all about
Whoa-o the Hokey Cokey
Whoa-o the Hokey Cokey
Whoa-o the Hokey Cokey
Knees bent, arms stretched
Raa raa raa
You put your right arm in, your right arm out
In out, in out, you shake it all about
You do the Hokey Cokey and you turn around
That's what it's all about
Whoa-o the Hokey Cokey
Whoa-o the Hokey Cokey
Whoa-o the Hokey Cokey
Knees bent, arms stretched
Raa raa raa
You put your left leg in, your left leg out
In out, in out, you shake it all about
You do the Hokey Cokey and you turn around
That's what it's all about
Whoa-o the Hokey Cokey
Whoa-o the Hokey Cokey
Whoa-o the Hokey Cokey
Knees bent, arms stretched
Raa raa raa
You put your right leg in, your right leg out
In out, in out, you shake it all about
You do the Hokey Cokey and you turn around
That's what it's all about
Whoa-o the Hokey Cokey
Whoa-o the Hokey Cokey
Whoa-o the Hokey Cokey
Knees bent, arms stretched
Raa raa raa
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You put your whole self in, your whole self out
In out, in out, you shake it all about
You do the Hokey Cokey and you turn around
That's what it's all about
Whoa-o the Hokey Cokey
Whoa-o the Hokey Cokey
Whoa-o the Hokey Cokey
Knees bent, arms stretched
Raa raa raa
Whoa-o the Hokey Cokey
Whoa-o the Hokey Cokey
Whoa-o the Hokey Cokey
Knees bent, arms stretched
Raa raa raa
3. A ram zam zam
A ram zam zam x 2
Guli guli guli guli guli ram zam zam
A ram zam zam x 2
Guli guli guli guli guli ram zam zam
Aramis aramis
Guli guli guli guli guli ram zam zam
Aramis aramis
Guli guli guli guli guli ram zam zam
4. If you`re happy on vacation
If you’re happy on vacation
clap you’re hands
If you’re happy on vacation
clap you’re hands
If you’re happy on vacation,
happy on vacation, happy on vacation,
clap you’re hands (Clap, Clap)
Singing aiaiyippiyippiyee,
singing aiaiyippiyippiyee,
singing aiai yippi aiaiyippi aiaiyippiyippiyee
(Clap, Clap)
Wenn du glücklich bist im Urlaub
hüpfe hoch
Wenn du glücklich bist im Urlaub
hüpfe hoch
Wenn du glücklich bist im Urlaub,
glücklich bist im Urlaub, glücklich bist im Urlaub, hüpfe
hoch (Spring, Spring)
Singing aiaiyippiyippiyee,
singing aiaiyippiyippiyee,
singing aiai yippi aiaiyippi aiaiyippiyippiyee
(Clap, Clap, Spring, Spring)
Si les vacances te rend content
fait le can-can
Si les vacances te rend content
fait le can-can
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Si les vacances te rend content,
les vacances te rend content, les vacances te rend content, fait le can-can
(Can-Can)
Singing aiaiyippiyippiyee,
singing aiaiyippiyippiyee,
singing aiai yippi aiaiyippi aiaiyippiyippiyee
(Clap, Clap, Spring, Spring, Can-Can)
Si te gusta vacaciones
dile olé
Si te gusta vacaciones
dile olé
Si te gusta vacaciones,
te gusta vacaciones, te gusta vacaciones,
dile olé (Olé)
Singing aiaiyippiyippiyee,
singing aiaiyippiyippiyee,
singing aiai yippi aiaiyippi aiaiyippiyippiyee
(ClapClap,SpringSpring,Can-Can, Olé)
Singing aiaiyippiyippiyee,
singing aiaiyippiyippiyee,
singing aiai yippi aiaiyippi aiaiyippiyippiyee
5. I am a music man
I am the Music Man
I come from down your way
And I can play
I play piano
Pi-a, pi-a, pi-an-o
Pi-an-o, Pi-an-o
Pi-a, pi-a, pi-an-o
Pi-a, Pi-an-o
Pi-an-o, Pi-an-o
Pi-a, pi-a, pi-an-o
Pi-a, Pi-an-o)
I am the Music Man
I come from down your way
And I can play
The Saxophone
Sax-o, sax-o, sax-o-phone
Sax-o-phone, sax-o-phone
Sax-o, sax-o, sax-o-phone
Sax-o, sax-o-phone
Sax-o-phone, sax-o-phone
Sax-o, sax-o, sax-o-phone
Sax-o, sax-o-phone)
Pi-an-o, Pi-an-o
Pi-a, pi-a, pi-an-o
Pi-a, Pi-an-o)
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I am the Music Man
I come from down your way
And I can play
The Big Bass Drum
Big bass, big bass, big bass drum
Big bass drum, big bass drum
Big bass, big bass, big bass drum
Big bass, big bass drum
Big bass drum, big bass drum
Big bass, big bass, big bass drum
Big bass, big bass drum)
Sax-o-phone, sax-o-phone
Sax-o, sax-o, sax-o-phone
Sax-o, sax-o-phone)
Pi-an-o, Pi-an-o
Pi-a, pi-a, pi-an-o
Pi-a, Pi-an-o)
I am the Music Man
I come from down your way
And I can play
I play the Triangle
Tri-a, tri-a, triangle
Triangle, triangle
Tri-a, tri-a, triangle
Tri-a, triangle
Triangle, triangle
Tri-a, tri-a, triangle
Tri-a, triangle)
Big bass drum, big bass drum
Big bass, big bass, big bass drum
Big bass, big bass drum)
Sax-o-phone, sax-o-phone
Sax-o, sax-o, sax-o-phone
Sax-o, sax-o-phone)
Pi-an-o, Pi-an-o
Pi-a, pi-a, pi-an-o
Pi-a, Pi-an-o)
6. Old Mc Donald had a farm
Old MacDonald had a farm,
E - I, E - I, Oh!
And on this farm he had some cows,
E - I, E - I, Oh!
With a moo moo here
And a moo moo there,
Here a moo, there a moo,
Everywhere a moo, moo
Old MacDonald had a farm,
E - I, E - I, Oh!
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Old MacDonald had a farm,
E - I, E - I, Oh!
And on this farm he had some chicks,
E - I, E - I, Oh!
With a clok clok here
And a clok clok there,
Here a chick, there a clok,
Everywhere a clok clok ,
Old MacDonald had a farm,
E - I, E - I, Oh!
Old MacDonald had a farm,
E - I, E - I, Oh!
And on this farm he had some sheep,
E - I, E - I, Oh!
With a baa baa here
And a baa baa there,
Here a baa, there a baa,
Everywhere a baa baa,
Old MacDonald had a farm,
E - I, E - I, Oh!
Old MacDonald had a farm,
E - I, E - I, Oh!
And on this farm he had some pigs,
E - I, E - I, Oh!
With a hrum hrum here
And a hrum hrum there,
Here a hrum, there a hrum,
Everywhere a hrum hrum,
Old MacDonald had a farm,
E - I, E - I, Oh!
Old MacDonald had a farm,
E - I, E - I, Oh!
And on this farm he had some ducks,
E - I, E - I, Oh!
With a quack quack here
And a quack quack there,
Here a quack, there a quack,
Everywhere a quack quack,
Old MacDonald had a farm,
E - I, E - I, Oh!
Old MacDonald had a farm,
E - I, E - I, Oh!
And on this farm he had some cows,
E - I, E - I, Oh!
With a moo moo here
And a moo moo there,
Here a moo, there a moo,
Everywhere a moo, moo
Old MacDonald had a farm,
E - I, E - I, Oh!
Old MacDonald had a farm,
E - I, E - I, Oh!
And on this farm he had some chicks,
E - I, E - I, Oh!
7
© Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiał ten jest ograniczony i chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami, które należą
do autorów tego opracowania. Materiał nie może być kopiowany, publikowany i rozprowadzany bez pisemnej zgody autora lub
autorów.

www.AnimatorCzasuWolnego.pl

With a clok clok here
And a clok clok there,
Here a chick, there a clok,
Everywhere a clok clok ,
Old MacDonald had a farm,
E - I, E - I, Oh!
Old MacDonald had a farm,
E - I, E - I, Oh!
And on this farm he had some sheep,
E - I, E - I, Oh!
With a baa baa here
And a baa baa there,
Here a baa, there a baa,
Everywhere a baa baa,
Old MacDonald had a farm,
E - I, E - I, Oh!
7. Agadoo
Agadoo-doo-doo, push pineapple, shake the tree,
Agadoo-doo-doo, push pineapple, grind coffee,
To the left, to the right, jump up and down and to the knees,
Come and dance every night, sing with the hula melody.
I met a hula mistress somewhere in Waikiki,
Well, she was selling pineapple, playing ukulele,
And when I went to the girl, Come on and teach me to sway,
She laughed and whispered to me, Yes, come tonight to the bay.
The lovely beach, in the sky the moon of Kauai,
Around calypso sarong we'll all be singing this song.
Agadoo-doo-doo, push pineapple, shake the tree,
Agadoo-doo-doo, push pineapple, grind coffee,
To the left, to the right, jump up and down and to the knees,
Come and dance every night, sing with the hula melody.
Agadoo-doo-doo, push pineapple, shake the tree,
Agadoo-doo-doo, push pineapple, grind coffee,
To the left, to the right, jump up and down and to the knees,
Come and dance every night, sing with the hula melody.
And down on the shore they gather romance,
She showed me much more, not only to dance.
Agadoo-doo-doo, push pineapple, shake the tree,
Agadoo-doo-doo, push pineapple, grind coffee,
To the left, to the right, jump up and down and to the knees,
Come and dance every night, sing with the hula melody.
Agadoo-doo-doo, push pineapple, shake the tree,
Agadoo-doo-doo, push pineapple, grind coffee,
To the left, to the right, jump up and down and to the knees,
Come and dance every night, sing with the hula melody.
The lovely beach, in the sky the moon of Kauai,
Around calypso sarong we'll all be singing this song.
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Agadoo-doo-doo, push pineapple, shake the tree,
Agadoo-doo-doo, push pineapple, grind coffee,
To the left, to the right, jump up and down and to the knees,
Come and dance every night, sing with the hula melody.
Agadoo-doo-doo, push pineapple, shake the tree,
Agadoo-doo-doo, push pineapple, grind coffee,
To the left, to the right, jump up and down and to the knees,
Come and dance every night, sing with the hula melody.
Powyżej zamieściłem teksty najpopularniejszych piosenek Mini Disco. Pozostałem utwory znajdziesz w
prezentacji multimedialnej.
W prezentacji multimedialnej do lekcji znajdziesz także filmiki mojego autorstwa, nagrane podczas
prowadzenia przeze mnie zabawy Mini Disco dla dzieci.
Przygotowując plan zajęć animacyjnych (o czym będzie mowa w późniejszej lekcji), tak zaplanuj czas
na Mini Disco, aby odbywało się ono codziennie o tej samej porze, by dzieci mogły przyzwyczaić się
do jednakowej pory ich dyskoteki. Rozpoczęcie Mini Disco poprzedź Intro – przykładowe intro w
prezentacji multimedialnej. Jeśli masz taką możliwość w hotelu, przebierz się w strój klowna lub załóż
jakiś inny śmieszny kostium, kapelusz lub perukę. Pamiętaj, żeby każdy dzień dziecka w hotelu
uczynić wyjątkowym.
Po zakończeniu Mini Disco przyjdzie czas na wspólne zdjęcia z dziećmi w kostiumie. Możesz również
rozdać nagrody (np. cukierki) dla wszystkich dzieci, które brały udział w zabawie z Tobą.

3. Szalony pokaz mody

Kolejnym pomysłem na show wieczorne dla dzieci jest szalony pokaz mody. Stroje na pokaz mody
możesz przygotować podczas dziennych zajęć animacyjnych lub też wykorzystaj ubrania dzieci, które
zabrały na wakacje.
Dzieci uwielbiają być w centrum uwagi, lubią się prezentować, uwielbiają jak się je podziwia i chwali.
Przygotuj odpowiednią dekorację sceny, światła, muzykę itp. Zaprojektuj i wykonaj ubrania na pokaz
mody. Mogą to być szalone projekty wykonane z różnych materiałów (papieru, bibuły, tektury, liści, etc.)
lub też normalne ubrania. Przećwicz z dziećmi chód po wybiegu (scenie).
Show zacznij od energicznej, głośno puszczonej piosenki dla dzieci. Po krótkim wstępnie wyjdź na
środek sceny i zapowiedz szalony pokaz mody. Wytłumacz wszystkim gościom (najlepiej w języku
angielskim i polskim), na czym show będzie polegać, jaka kolekcja będzie prezentowana itp. Dzieci
będą prezentować kreacje po kolei, a na koniec wyjdą wszystkie razem na scenę. W trakcie prezentacji
publiczność będzie nagradzać je gorącymi brawami.
W trakcie prezentacji dopinguj publiczność do oklasków i opowiadaj o prezentowanym stroju, np.
„Hitem obecnego sezonu jest ubranie w kolorze bieli, z którego tryska anielska cierpliwość,
wyrozumiałość i spokój ducha. Nieodzownym elementem tegoż stroju jest aureolka ozdabiająca głowę
naszej modelki oraz wielofunkcyjne skrzydełka” czy też „Strój odznacza się różnorodnością barw i
pozornym brakiem stylu. Projektanci lansują hasło: zawsze przewiewnie, zawsze zabawnie, zawsze
kolorowo. Nieodłącznym elementem stroju jest szal, by misternie zatrzymywać ciepło na szyi”.
Kiedy zakończysz pokaz mody i wszystkie dzieci będą na scenie, możesz powiedzieć: „Zapewniamy
państwa, że wszystkie wzory są zgodne z kierunkami w modzie światowej. Już dziś możemy się
pochwalić że kolekcja, którą państwo obejrzeli, zostanie pokazana w czasie Dni Mody w Paryżu, dokąd
zostaliśmy zaproszeni przez firmę Christiana Lakrua. Wszystkie kreacje już dziś można zamówić w
naszej wzorcowni po uroczystości”.
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Pamiętaj, aby na koniec podziękować dzieciakom za udział w pokazie mody i wręczyć im pamiątkowe
dyplomy.
Przygotuj sobie wcześniej także wzór dyplomu, który wręczysz dzieciakom.
Przykładowy dyplom zawiera ryc. 1:
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LOGO HOTELU
LUB
BIURA PODRÓŻY

DIPLOMA
for

I place
…………………………

…………………., Hotel …………………………….
date ……………………………
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4. Podsumowanie

Pomysłów na show dla dzieci jest bardzo dużo. Większość zależy od Twojej kreatywności i chęci do
pracy oraz posiadanego zaplecza animacyjnego.
Pamiętaj, że show wieczorne (czy to dla dorosłych, czy też dla dzieci) – musi być perfekcyjnie
przygotowane!!! Nie możesz dopuścić do stresujących sytuacji w jego trakcie.
Nie rób wszystkiego na ostatnią chwilę. Wszystkie niezbędne materiały przygotuj wcześniej, by
spokojnie poprowadzić wieczorne show.
Życzę powodzenia! 
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