
  

 

Szanowni Państwo! 

Śmiech to zdrowie, a wspólne gry i zabawy są doskonałą okazją do rozluźnienia się i integracji. 

Poniżej prezentujemy Państwu propozycje animacji, jakie realizujemy na naszym Rancho. 

 Mamy nadzieję, że przypadną Państwu do gustu i rozśmieszą nawet największego ponuraka! 

Zapraszamy ;) 
 

TRAMWAJ Z KLASĄ 

Wycieczka do pobliskiego lasu. Uczestnicy przed podróżą 

losują klasę, w której "mieści się" ich miejscówka. Podczas 

podróży posiadacze poszczególnych klas mają do 

wykonania pewne zadania... Ojjj, będzie się działo! 

 

TRAF SZCZĘŚCIE 

Zabawa sprawdzająca celność gości. Uczestnicy próbują wrzucić do skrzyni prawdziwe, końskie podkowy. 

 

ZŁAP SZCZĘŚCIE 

Złapanie konia na lasso - nawet drewnianego - to nie lada wyzwanie. W tej grze liczy się precyzja! 
 

PRÓBA DZIELNOŚCI – POZIOM 0 

Krótka przejażdżka – oprowadzanie na koniu w krytej 

ujeżdżalni. Punkt obowiązkowy wizyty na Rancho. Doskonała 

atrakcja dla osób, które nigdy nie miały okazji jeździć konno. 

 

PRÓBA DZIELNOŚCI – POZIOM 1 

Zbadaj swój poziom energii i sprawności. Uczestnicy  będą 

mieć okazję, aby na grzbiecie konia sprawdzić równowagę  i 

odwagę..... Ta atrakcja zapewni dreszczyk emocji i dużą dawkę adrenaliny :)) 

 

ZIMOWY WYŚCIG KOŃSKI 

Goście zostają podzieleni na grupy, otrzymują długie narty i końskie gadżety, zakładają je i wtedy 

rozpoczyna się wyścig. W tej grze liczy się komunikacja i koordynacja ruchowa wszystkich członków 

zespołu. Łatwo nie będzie, ale fajnie tak! 

 

WYŚCIG KWADRYG 

Wio koniku, a jak się postarasz, na kolację zajedziemy akurat! Szybkość i współpraca w zespole zapewnią 

zwycięstwo! 

 

KALAMBURY Z KONIEM W TLE 

W tej zabawie przyda się talent aktorski i kreatywność. Z doświadczenia wiemy, że będzie śmiesznie!      



  

 

 

NAPRĘŻ SIĘ JAK CIĘCIWA 

Tradycyjny turniej łuczniczy, podczas którego uczestnicy strzelają do tarczy. Na życzenie Zamawiającego 

możemy przygotować specjalną fabułę i np. zamiast do tarczy uczestnicy mogą strzelać do balonów, 

w których umieszczone będą jakieś rady (m.in.: zasady skutecznego handlowca itp). 
 

NIETYPOWE BADANIE WZROKU 

Uczestnicy sprawdzają swoją celność strzelając z wiatrówki 

do celu. Tutaj także możemy opracować fabułę turnieju, 

która dopasowana będzie do konkretnej grupy 

uczestników. Wszystko odbywa się pod zadaszoną wiatą. 

 

KRZYŻÓWKA Z QN’IEM 

To trening dla umysłu, hasła oczywiście związane są z 

końmi, ale nie są powszechnie znane.... Mamy nadzieję, że uda się odgadnąć je wszystkie! 

 

BUTY DLA KONIA 

A teraz pobawimy się w podkuwaczy! Uczestnicy dostaną podkowę, którą będą musieli podkuć kopyto 

konia. Mamy nadzieję, że koń Was nie kopnie podczas wykonywania tego zadania! 
 

GDZIE KOŃ MA OGON? 

To zadanie na pozór jest banalnie proste. Sytuacja komplikuje 

się, gdy zawiązujemy uczestnikom chustę na oczy i dopiero 

wtedy muszą oni doczepić ogon, za pomocą wskazówek 

słownych ciepło – zimno. Zdarzało się, że koń miał ogon na 

głowie… Cóż, w tej zabawie można dowiedzieć się ciekawych 

rzeczy! 

 

LASSO ŚMIECHU 

Uczestnicy zostają podzieleni na mniejsze grupy i ustawiają się 

w okręg. Jedna osoba otrzymuje lasso. Zadanie polega na 

przełożeniu lassa przez jedną część garderoby (dolną lub górną) sąsiada. Zwycięża zespół, który pierwszy 

wykona zadanie. 

 

BIEG Z DYSZLEM 

Ta konkurencja do łatwych nie należy. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy i otrzymają wielki dyszel. 

Muszą przebiec z nim pewną trasę. Oczywiście im szybciej tym lepiej! Koordynacja ruchowa i 

komunikacja mile widziane! 

 

 



  

 

 

ZGADUJ ZGADULA 

To magiczne pudła, w których schowane są różne przedmioty związane z życiem na Rancho. Uczestnicy 

za pomocą zmysłu dotyku muszą odgadnąć, co się w nich znajduje i do czego służy. 
 

PIŁA MOJA - TWOJA 

Ta zabawa to wyzwanie dla strongmenów. Uczestnicy muszą 

przepiłować na pół drewnianą kłodę. Wióry będą się sypać! 

 

BIEG FARMERA 

Uczestnicy otrzymują farmerski strój, w którym muszą 

pokonać określoną trasę z przeszkodami, rywalizując 

jednocześnie o tytuł najszybszego farmera na Rancho! 

Zadyszka i dobra zabawa gwarantowane! 

 

JEZIORO ŁABĘDZIE 

Ta zabawa zawsze dedykowana jest paniom. Zapewniamy odpowiedni strój i oprawę muzyczną, 

a wykonanie show należy do panów. Świetne widowisko gwarantowane! 

 

RZUT TOPORKIEM 

Ta atrakcja to świetny sposób na sprawdzenie celności 

uczestników. W niej nie liczy się szybkość tylko 

skupienie i precyzja. 

 

OGNISKO Z PIECZENIEM KIEŁBASEK 

Wiemy, że zabawy integracyjne są dość męczące, 

dlatego polecamy Państwu zamówienie ogniska 

z pieczeniem kiełbasek w trakcie integracji. 

Będzie to czas na złapanie oddechu i „naładowanie 

baterii” do dalszej zabawy. 

 

 

Nasze doświadczenia pokazują, że uczestnicy świetnie się bawią podczas tych animacji! 

Mamy nadzieję, że przypadną do gustu także Państwu!  Zapraszamy do rezerwacji terminów! 

Chętnie doradzimy w doborze zabaw ;) 

 

Kontakt: 

513-063-057,  rancho@podolszyna.pl      

mailto:rancho@podolszyna.pl

