
 
WAKACJE NA MAZURACH 

ANIMACJE 
I tydzień Obejmuje: 28.06-03.07, 12-17.07,  26-31.07, 09-14.08, 23-28.08 

 
PONIEDZIAŁEK  (W czasach Jaskiniowców) 

 
Poczujmy się jak Flinstonowie. Czeka nas dzień pełen wesołych zabaw oraz dreszczyk emocji podczas wspólnych 
gier. Staniemy się prehistorycznymi artystami, snując opowieści za pomocą obrazów i gestów. Po pełnym atrakcji 
dniu zapraszamy na wieczorne kino. Yabadabadoo.  
 
10:00 - 11:00   Zabawy integracyjne 
11:00 - 12:00   Malowidła naskalne – warsztaty plastyczne 
14:30 - 15:30   Kamienne kręgle – gry zręcznościowe 
15:30 - 17:00   Teatr cieni                                                                                                                                                       
18:00 - 19:30   Wieczorne kino 

WTOREK (W czasach Faraonów) 
 

Gorące słońce Egiptu rozświetli nam dzisiejszy dzień. Poznamy tajniki pisma obrazkowego, następnie stawimy czoło 
zagadkom i pytaniom tajemniczego Sfinksa. Zaprojektujemy również fantazyjną biżuterię, której nie powstydziłaby 
się sama królowa Kleopatra! Poprzez labirynt zamkowych korytarzy wyruszymy na poszukiwanie Mumii, a 
wieczorem zatańczymy w rytm gorących przebojów. 
 
10:00 – 11:00   Tajemnicze hieroglify - szyfrowanie 
11:00 – 12:00   Zagadka Sfinksa - łamigłówki 
14:30 – 15:30   Biżuteria Kleopatry – zajęcia kreatywne 
15:30 – 17:00   Na tropie Mumii - gra terenowa 
18:00 – 18:30   Krokodyl znad Nilu – zabawy ruchowe 
18:30 – 19:30   Mini Disco 
 

ŚRODA (W poszukiwaniu zaginionego świata) 
 

Kto z Was słyszał o Atlantydzie albo El Dorado-  zaginionych miastach pełnych złota i dostatku? 
Wybierzmy się razem na wyprawę, rozciągając mięśnie podczas porannej rozgrzewki. Na pamiątkę 
zabierzemy własnoręcznie wykonane amulety. Przypomnimy sobie znane i lubiane piosenki. 
Wieczorem zaprosimy rodziców, aby zawalczyć o Złote Runo podczas turnieju Bingo! 
 
10:00 - 11:00   Rozgrzewka przed podróżą 
11:00 - 12:00   Tajemne amulety – pamiątkowe magnesy 
14:30 - 16:00   Wyprawa do El Dorado – gra terenowa 
16:00 - 17:00   Jaka to nutka? - turniej muzyczny                                                                                                                  
18:00 - 19:30   Rodzinne Bingo! 
 
 



CZWARTEK (Na królewskim dworze) 
 

Drogie Damy, zacni Rycerze! Dziś przeniesiemy się w czasy zamków, smoków i magii. Poznamy sekrety 
zdobienia średniowiecznych ksiąg, przygotujemy tajemne mikstury z Księgi Czarów, a wreszcie wykażemy się 
odwagą w jednominutowych wyzwaniach! Będziemy też snuć legendy i opowieści, 
a wieczorem wytężymy zmysły, aby odkryć, co takiego ukrywa się w ciemności. 
 
10:00 - 12:00   Warsztat skryby – zajęcia plastyczne 
14:30 - 15:30   Zamkowa alchemia – eksperymenty 
15:30 - 17:00   Rycerskie potyczki – wyzwania ruchowe 
18:00 - 19:00   Dawno, dawno temu…. – gra towarzyska                                                                                          
19:00 - 19:30   Wieki ciemne – zabawy sensoryczne 
 

PIĄTEK (Pod piracką banderą) 
 

Ahoj, Przyjaciele! Wsiadamy na pokład i ruszamy na otwarte morze. Zaprojektujmy akcesoria 
niezbędne dla każdego pirata i w pełnym rynsztunku ruszymy, by stoczyć pojedynek w duchu przyjaznej rywalizacji. 
Do wspólnej zabawy zaprosimy również Rodziców, sprawdzając ich wiedzę 
i spostrzegawczość. Dzień zakończymy taneczną zabawą z balonową niespodzianką. 
 
10:00 - 12:00   Pirackie bandery – zajęcia plastyczne 
14:30 - 15:30   Bitwa morska - turniej gier drużynowych 
15:30 - 17:00   Turniej Rodzice vs. Dzieci 
18:00 - 19:00   Mini Disco 
19:00 - 19:30   Balonowe miecze – warsztaty modelowania balonów 
 

SOBOTA (Miasto przyszłości) 
 

Nadszedł czas na podróż do przyszłości. Dzień rozpoczniemy grą w zbijaka. Wyobraźmy sobie, jak 
wyglądać będzie świat w przyszłości – przygotujmy listy, aby za jakiś czas dowiedzieć się, czy nasze 
wizje okażą się prawdziwe! Zaprojektujemy również rakietę do kosmicznych podróży, a gdy wylądujemy, 
stworzymy tajemnicze, kolorowe obrazki. Na koniec dnia zapraszamy na filmową podróż na wielkim 
ekranie. 
 
10:00 - 11:00   Kosmiczny mecz - turniej zbijaka 
11:00 - 12:00   Listy z przyszłości – zajęcia kreatywne 
14:30 - 16:00   Rakiety i statki – zajęcia konstrukcyjne 
16:00 - 17:00   Kosmiczne wydrapywanki - warsztaty plastyczne 
18:00 - 19:30   Wieczorne kino 
 
 



ZAMKOWE WAKACJE NA MAZURACH 
ANIMACJE 

II tydzień 
Obejmuje: 05-10.07, 19-24.07, 02-07.08, 16-21.08, 30-31.08 

 
PONIEDZIAŁEK  (W czasach dinozaurów) 

 
Dzisiejszy dzień to wspaniała okazja, aby wcielić się w rolę paleontologa. Poznajmy się lepiej, 
 a po porannych zabawach sprawdzimy, jak zwinnie pokonywać odległości w czasie. Po przerwie czeka 
nas nie lada zadanie - odnalezienie kości dinozaurów i sporządzenie notatek w specjalnym dzienniku. Wieczorem 
czeka na nas filmowa przygoda. 
 
10:00 - 11:00   Zabawy integracyjne 
11:00 - 12:00   Skoki przez epoki – zabawa z osią czasu 
14:30 - 16:00   Mini wykopaliska – warsztat archeologiczny 
16:30 - 17:00   Dziennik archeologa                                                                                                                               
18:00 - 19:30   Wieczorne kino 
 

WTOREK (W czasach wielkich wynalazków) 
 

Koło, druk, a może maszyna parowa? Zainspirujcie się wielkimi odkrywcami i skonstruujcie własne wynalazki. 
Przeprowadzimy również kilka eksperymentów, a w turnieju wiedzy wykażemy się logicznym myśleniem. To jednak 
nie koniec atrakcji - dziś każdy będzie mógł zaprezentować swoje zdolności podczas wieczornego pokazu talentów. 
 
10:00 - 11:00   Warsztat wynalazcy – zajęcia konstruktorskie 
11:00 - 12:00   Eksperymenty fizyczne 
14:30 -  16:00  Omnibus - turniej wiedzy 
16:00 - 17:00   Przygotowania do wieczornego show 
18:00 - 19:30   Mam talent i Mini Disco 
 

ŚRODA (W czasach wielkich podróży) 
 

Wzorem Krzysztofa Kolumba wyruszymy w pełną niespodzianek podróż, w której czekają na nas 
szalone wyzwania! Dotrzemy do indiańskiej wioski, gdzie własnoręcznie wykonamy pióropusze, a w gęstej dżungli 
zagramy o zdobycie totemu. To jednak nie wszystko, wieczorem sprawdzimy, kto zawalczy o tytuł Milionera. 
 
10:00 - 12:00   Ryn Express - gra terenowa 
14:30 - 16:00   Indiańskie pióropusze 
16:00 - 17:00   Gra o totem - turniej gier 
18:00 - 19:30   Milionerzy – rodzinny teleturniej 
 



CZWARTEK (Na szczycie Olimpu) 
 

W świecie bogów i mitycznych stworzeń poczujmy się jak prawdziwi herosi! Zaczniemy sportową 
rozgrzewką, by później stawić czoła nie tylko sportowym wyzwaniom na miarę Herkulesa! Po przerwie 
zaprojektujemy kolorowe mozaiki, ozdobimy starożytne amfory, a wreszcie wraz z rodzicami postaramy się zdobyć 
olimpijskie laury podczas Olimpiady! Wieczór zakończymy w sielskiej atmosferze, grając w uwielbiane przez 
wszystkich planszówki. 
 
10:00 - 10:30   Rozgrzewka młodych herosów 
10:30 - 12:00   12 prac Herkulesa – turniej wyzwać 
14:30 - 15:30   Wazy i mozaiki - zajęcia plastyczne 
15:30 - 17:00   Rodzinna Olimpiada 
18:00 - 19:30   Uczta na Olimpie - wieczór gier planszowych 
 

PIĄTEK (Wycieczka do PRL-u) 
 

Wycieczka historyczna dla młodszych i podróż sentymentalna dla starszych dzieci? Sprawdźmy,  
w co bawili się nasi rodzice i dziadkowie. Zakręćmy kołem i przekonajmy się, jak poradzimy sobie z dzisiejszymi 
wyzwaniami! Wciągnijmy rodziców do zabawy podczas wspólnej rozgrywki w klimacie 
sklepowych kolejek. W quizie filmowym spotkamy bohaterów filmów i kreskówek, a wieczór zakończymy 
tanecznym krokiem. 
 
10:00 - 12:00   Retro zabawy podwórkowe 
14:30 - 15:30   Koło fortuny – zabawy zręcznościowe 
15:30 - 17:00   Kolejka – gra towarzyska 
18:00 - 19:00   Zmora z telewizora – quiz filmowy 
19:00 - 19:30   Mini Dancing 
 

SOBOTA (Wśród piasków pustyni) 
 

Tajemniczy świat z baśni 1001 nocy, czasy dżinów i magii… Gotowi? Wsiądźmy zatem na „latający dywan” i nie 
tracąc czasu zacznijmy dzień wyśmienitej zabawy.  Postaramy się poznać tajniki magicznych sztuczek, wykonamy 
pustynne obrazki, a także wyruszymy na poszukiwanie zaczarowanej lampy. Wieczorem odpoczniemy podczas 
seansu filmowego. 
 
10:00 - 11:00   Latający dywan - zabawy z chustą animacyjną 
11:00 - 12:00   Piaskowe obrazy – zajęcia plastyczne 
14:30 - 15:30   Iluzja dla początkujących 
15:30 - 17:00   Poszukiwanie magicznej lampy- gra terenowa                                                                               
18:00               Wieczorne kino 
 
 
 
 


