
Święta Wielkanocne 

na Zamku w Rynie 
 

15 kwietnia (piątek) 

Przywitajmy się radośnie, w podskokach, w biegu i trochę w skupieniu. Rozpoczniemy zabawę od 
integracji, poznamy się wzajemnie i wspólnie stworzymy dekalog dobrej zabawy, który podpiszemy 

odbiciem rączek! 

 
18:00-20:00 zabawy integracyjne z chustą animacyjną, zabawy zespołowe, wspólne 

tworzenie plakatu dobrej zabawy; 

 
16 kwietnia (sobota) 

Rozbudźcie swoją kreatywność! Dzień rozpoczniemy wyjątkowymi warsztatami rodzinnymi! 
Tworzenie wielkanocnych palm, ozdabianie gigantycznego jajka i kolorowe wydmuszki. Potem 

zaprosimy Was do Bajkogrodu, gdzie będzie dużo aktywności i sportu, a jak już się zmęczycie to 
spróbujemy stworzyć magiczne, gigantyczne bańki mydlane. Popołudniu zaś czeka na Was kraina 

klocków, w której ograniczeniem jest tylko Wasza wyobraźnia! 

 
9:30-12:30 Rodzinne warsztaty wielkanocne: warsztaty tworzenia świątecznych palm, ozdabianie 

jajek oraz GIGA jajka; 

13:00-14:00 Aktywnie i radośnie: zabawy z animatorami w Bajkogrodzie; 

14:00-14:30 Giga bańki mydlane w Bajkogrodzie; 

15:30-17:30 Warsztaty kreatywnego budowania - klocki konstrukcyjne, giga cegły; 

17 kwietnia (niedziela) 
Dzień zaczniemy aktywnie - od rozgrzewki. Aby poczuć magię Świąt jeszcze bardziej tworzymy 
kilka pięknych, prostych ozdób świątecznych, którymi z pewnością będziecie mogli pochwalić się 

swoim Rodzicom! Po południu spotkamy się na zamkowych podchodach w poszukiwaniu 
słodkości, czeka też na Was malowanie buziek oraz wieczór gier planszowych. 

10:00-10:30 Poranna rozgrzewka - zabawy ruchowe; 

10:30-12:30 Warsztaty plastyczne: wytwórnia wielkanocnych ozdób; 

14:30-15:30 Zamkowe podchody - poszukiwanie wielkanocnych słodkości; 

15:30-16:30 Malowanie buziek; 

18:00-20:00 Wieczór gier planszowych; 

18 kwietnia (poniedziałek) 
Poranny taniec doda Wam energii na cały dzień, a jak już się obudzicie to czas na trening umysłu! 

Memory, quizy, zgadywanki o tematyce świątecznej i wiosennej a także wspólne wygibasy podczas 
gry w Twistera. Po południu zapraszamy na balonowe kreacje: piesek, kwiatek a może miecz i mały 
pojedynek? Zamkniemy Was też w środku bańki mydlanej, jesteście ciekawi? Wieczorem należy się 

odrobina relaksu: zabawy relaksacyjne, a później bajka - dobry sen gwarantowany! :) 

10:00-10:30 Poranna rozgrzewka - zabawy taneczne; 

10:30-12:30 Mega twister i memory, quizy, zgadywanki; 

14:30-16:30 Skręcanie kolorowych balonów, zamykanie w bańce mydlanej; 

18:00-20:00 Zabawy relaksacyjne i seans bajkowy; 


