
 

Czwartek

Drogie Elfiki, jesteście gotowe na zabawę? Własnoręcznie wykonane ozdoby z masy solnej
staną się miłą pamiątką lub prezentem dla bliskich. Poznamy się lepiej podczas wspólnych
zabaw. Sprawdzimy, komu dopisze szczęście w turnieju Bingo! Czy ktoś widział czerwony
nos Rudolfa? Wyruszymy na jego poszukiwanie, po drodze rozwiązując liczne
łamigłówki. 

 
10:00 - 12:00 Fabryka prezentów - zajęcia z masą solną

14:00 - 15:30 Wioska Elfów - zabawy integracyjne 

15:30 - 17:00 Zimowe Bingo!

17:30 - 19:00 Gdzie się podział nos Rudolfa? - gra terenowa  

Wigilia
 

Taki dzień w roku jest tylko jeden... To właśnie dziś! W rodzinnej atmosferze spędzimy
czas podczas tworzenia ozdób choinkowych. Stawimy również czoła świątecznym
wyzwaniom przed spotkaniem ze Świętym Mikołajem! Wspólnie ozdobimy choinkę, a tuż
przed uroczystą kolacją zaśpiewamy wspólnie ulubione kolędy!

 
10:00 - 12:00 Rodzinne tworzenie dekoracji z konkursem na najładniejszą bombkę 

13:30 - 14:30 Pomocnicy Mikołaja - świąteczne wyzwania

14:30 - 15:00 Wspólne ubieranie choinki

15:00 - 16:30 Wspólne kolędowanie

Boże Narodzenie
Program animacji w dniach 23.12.-26.12. 2021

Sale Jagiellonów (Poziom "0")

 



 

Boże Narodzenie
 

Dzień dobry w ten świąteczny poranek! Zaproście całą rodzinę na warsztaty decoupage,
wykonamy niepowtarzalne pamiątki z Zamku! Radosną zabawę będziemy kontynuować
podczas rodzinnej Familiady, sprawdzimy również, kto najlepiej pamięta kolędy i
pastorałki? Po dniu pełnym wrażeń odpoczniemy podczas seansu filmowego. 

 
10:00 - 12:00 Rodzinne warsztaty decoupage

14:30 - 16:00 Świąteczna Familiada

16:00 - 17:00 Hej kolęda, kolęda! - rodzinny turniej muzyczny

 20:00 - 21:30 Filmowa opowieść 

 
Drugi Dzień Świąt

 
Pobudka, to jeszcze nie koniec Świąt! Dzień zaczniemy sportową rozgrzewką. Nieco
później obudzimy pokłady kreatywności, tworząc niesamowite obrazy z mrozu i śniegu...
Czy znacie Dziadka do orzechów? Wyruszymy na wyprawę w poszukiwaniu cudownych
miejsc z Krainy Słodyczy, a po czeka gratka dla prawdziwych geniuszy - kto wykaże się
wiedzą i zdobędzie tytuł Milionera? Magię świąt przywołamy wesołą zabawą podczas
wieczornego Mini Disco!

 
11:00 - 12:00 Świąteczna pobudka - rozgrzewka

12:00 - 13:00 Śniegowe obrazki - zajęcia plastyczne 

14:30 - 16:00 Wyprawa przez Krainę Słodyczy - gra terenowa

16:00 - 17:00 Milionerzy - edycja świąteczna

18:30 - 20:00 Świąteczne Mini Disco
 
 
 


