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Dzień Dziecka. Inspiracje na niespodziankę, które mogą stać się wspaniałym przeżyciem 

Na Dzień Dziecka pociechy czekają z entuzjazmem i niecierpliwością. Wielu rodziców, jak co roku, 
zastanawia co podarować dziecku, aby wywołać uśmiech na jego twarzy. Coraz chętniej 
poszukujemy także alternatywy do upominku materialnego. Oto kilka pomysłów na 
niestandardowe niespodzianki z okazji Dnia Dziecka. Czym możemy zaskoczyć nasze pociechy? 
Jakie przeżycia im podarować? 

Szybkie tempo życia, gonitwa między pracą i domem sprawia, że wielu rodziców ma wciąż za mało 
czasu dla dzieci, dlatego tak cenne staje się wspólne spędzanie czasu. Dzień Dziecka może być 
wspaniałą okazją, aby zorganizować dziecku ciekawą atrakcję i spędzić z nim wspólnie ten 
wyjątkowy dzień. Dlatego warto rozważyć zainwestowanie w niespodziankę, która może okazać się 
nowym, ciekawym doświadczeniem. 

Lot w tunelu aerodynamicznym 

To niestandardowa atrakcja, która pozwoli dziecku unieść się w powietrzu i poczuć się jak ptak. Nasz 
bohater, ubrany w specjalny kombinezon, kask i gogle - dzięki tunelowi aerodynamicznemu uniesie 
się w powietrzu i stoczy walkę z grawitacją. Pod czujnym okiem instruktora, który zadba o jego 
bezpieczeństwo w trakcie realizacji lotu i poprzedzającego go szkolenia, nasz śmiałek nauczy się jak 
utrzymać prawidłową postawę i zachować się podczas lotu. Lot w tunelu aerodynamicznym będzie 
z pewnością dla niego całkowitym zaskoczeniem, pozwoli mu poczuć stan nieważkości i doświadczyć 
momentu swobodnego spadania, jak podczas skoku ze spadochronem, ale w bezpiecznych 
warunkach. 

Projekt własnej koszulki 

Kreatywnym pomysłem na prezent dla dziecka może okazać się stworzenie projektu własnej 
koszulki. Mały projektant korzystając z dostępnego kreatora na stronie w jednym ze sklepów, 
specjalizujących się w tworzeniu spersonalizowanych produktów, może wyrazić swój styl i stworzyć 
element garderoby według swoich własnych upodobań. W ramach realizacji prezentu nasza 
pociecha będzie mogło oryginalnie spędzić czas w Dniu Dziecka, a następnie otrzymać efekt swojej 
pracy, który zostanie wysłany niezwłocznie na wskazany przez nas adres. Projekt własnej koszulki 
warto podarować dziecku, które lubi kreatywną zabawę i interesuje się modą. Może w ten sposób 
zaprojektować koszulki dla swojej całej rodziny, wspaniale się bawiąc w młodego projektanta. 

Nauka jazdy konno 

Jedną z aktywnych i atrakcyjnych propozycji na niestandardowe spędzenie Dnia Dziecka może być 
także nauka jazdy konno. Dzieci uwielbiają spotkania ze zwierzętami, a z końmi już szczególnie. 
Podczas takich zajęć zostają zapoznane z koniem, sposobem jego czyszczenia, karmienia. Instruktor 
oprowadza po stajni i odpowiada na wszystkie nurtujące młodego adepta sztuki jeździeckiej pytania. 



 

 
 

 
 

 

Następnie punkt kulminacyjny – wsiadamy i jeździmy konno. W tym czasie dziecko zapoznaje się z 
prawidłową postawą w czasie jazdy, nazwami obowiązującymi w końskim świecie. Konie pełnią 
doskonałą rolę wychowawczą. Uczą odpowiedzialności, systematyczności oraz dyscypliny. Rozwijają 
wrażliwość i uspokajają. Niewykluczone, że staną się najlepszymi przyjaciółmi dziecka, a jeździectwo 
jego nową pasją. 

Warsztaty w manufakturze słodyczy 

To kreatywny pomysł na wspólne spędzenie czasu z dzieckiem, które lubi kulinaria. Młody uczestnik 
warsztatu cukierniczego będzie miał okazję poznać tajniki tradycyjnej produkcji cukierków i lizaków 
oraz samodzielnie wykonać słodkie specjały pod czujnym okiem mistrza. Warsztat w manufakturze 
stwarza okazję, aby kreatywnie i wesoło spędzić czas z pociechą – miłośnikiem słodkich łakoci - a na 
zakończenie spotkania zabrać ze sobą do domu wykonane słodycze. 

Warsztaty las w słoiku 

Warsztaty z tworzenia lasu w słoiku to możliwość samodzielnego realizacji własnej kompozycji pod 
okiem doświadczonego instruktora. Forma zajęć pozwala zgłębić wiedzę na temat roślin, ma więc 
również charakter edukacyjny. Pozostawia piękną pamiątkę, która idealnie wkomponuje się w 
przestrzeń pokoju dziecka. Jest okazją, by miło spędzić czas z dzieckiem, stworzyć wspólnie coś 
kreatywnego i zabrać do domu własnoręcznie wykonany las w słoiku. 

Wybór atrakcji realizowanych z myślą o dzieciach jest całkiem spory, mając więc na uwadze 
zainteresowania naszej pociechy można poszukać ciekawych inspiracji, aby kreatywnie spędzić z nim 
czas w Dniu Dziecka. Upominek dla dziecka w postaci wspólnie spędzonego czasu z przygotowaną 
niespodzianką np. w postaci nauki jazdy konnej, lotu w tunelu aerodynamicznym czy warsztatu 
umożliwiającego zaprojektowanie własnej koszuli może okazać się tym wyjątkowym, który dostarczy 
mu wspaniałych emocji i pozytywnych wrażeń. – komentuje Aleksandra Bromblik z serwisu 
Prezentmarzeń. 

Aby obdarować dziecko w dniu jego święta, nie musimy szukać nowinek technologicznych i wydawać 
dużych sum pieniędzy. Upominek nie powinien zdominować całego Dnia Dziecka, ale sprawić, że 
zostanie ono miło zapamiętane. Liczy się przede wszystkim radość z dobrze spędzonego czasu i 
pozytywne wspomnienia. 
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