
Animacje dla dzieci w terminie 28.12. - 30.12.2022
Sale Jagiellonów, Poziom „0”

Środa
Hu, hu ha... zima w Zamku nie jest zła! Rozpocznijmy dzień kreatywną zabawą z klockami
konstrukcyjnymi. Sprawdzimy, komu dziś dopisuje szczęście w czasie gry w Bingo. Po południu czekają
nas rozgrywki fascynujących gier towarzyskich. Zobaczymy również, jakie cuda z balonów potrafią
wyczarować nasze magiczne dłonie. Wieczorem do wspólnej zabawy zaprosimy Rodziców - ciekawe, czy
w czasie turnieju dotrzymają kroku dzieciom?

11:00 - 12:30 Zajęcia z klockami konstrukcyjnymi
12:30 - 13:30 Obrazkowe Bingo! 
15:00 - 16:00 Popołudnie gier towarzyskich
16:00 - 17:00 Balonowe cuda
20:00 - 21:30 Turniej  Rodzice vs. Dzieci o Medal Królowej Śniegu

Czwartek
Dzisiejszy dzień to wspaniała okazja, aby zaprezentować nasze talenty! Zanim jednak wieczorem
zaprosimy gości, czeka nas mnóstwo wspaniałej zabawy. W zdrowym ciele, zdrowy duch, dlatego dzień
rozpoczniemy sportową rozgrzewką. Poznajmy się lepiej bawiąc się w ulubione zabawy integracyjne. Po
krótkiej przerwie czekają na nas arcytrudne łamigłówki oraz przygotowania do wieczornego show!

11:00 - 12:00 Rozgrzewka w mroźny poranek 
12:00 - 13:30 Zabawy integracyjne
15:00 - 16:00 Zimowe łamigłówki
16:00 - 17:00 Przygotowania do wieczornego pokazu talentów
20:00 - 21:30 Zimowy Pokaz Talentów i Mini Disco

Piątek
Z nową energią stawimy czoło wyzwaniom dzisiejszego dnia, w czym pomoże nam zabawa z Kołem
Wyzwań. Własnoręcznie wykonamy przepiękne witraże z zimowym motywem, a po południu sprawdzimy
swoją wiedzę o otaczającym nas świecie przyrody. To jeszcze nie koniec zagadek - kolejne czekają nas
podczas zabawy w "czółko" oraz w ukochanym turnieju wiedzy Milionerzy.

11:00 - 12:00 Poranne Koło Wyzwań
12:00 - 13:30 Zimowe witraże - warsztaty plastyczne
15:00 - 16:00 Quiz wiedzy przyrodniczej 
16:00 - 17:00 Czółko - gra towarzyska
20:00 - 21:30 Milionerzy - turniej wiedzy

 

* DZIECI BIORĄCE UDZIAŁ W ZAJĘCIACH Z ANIMATOREM POWINNY MIEĆ UKOŃCZONE CZTERY
LATA. MALUCHY PONIŻEJ CZWARTEGO ROKU ŻYCIA KORZYSTAJĄ Z SALI TYLKO POD OPIEKĄ
RODZICÓW, OPIEKUNÓW LUB PEŁNOLETNIEGO RODZEŃSTWA.


