PROGRAM ANIMACYJNY – WAKACJE 2017

24- 29.07.2017r.
24.07 Poniedziałek: Harcerskie przygody
11.00-13.00 – Przygotowanie kodeksu harcerskiego drużyny Zuchów Zamku w Rynie;
14.00-15.00 – Warsztaty manualne – tworzenie munduru oraz plakietki środowiska;
15.00-16.00 – Zajęcia sportowe – pasowanie na harcerza;
16.00-17.00 – Podchody - „Miej oczy i uszy szeroko otwarte”;
18.00-19.00 – Bingo rodzinne.
W tym dniu wstąpimy do drużyny harcerzy Zamku Ryn, poznamy zasady jakie panują na dworze, będziemy
uczestniczyć w pasowaniu na harcerza. Zrobimy plakat z treścią „Przyrzeczenia” do harcówki. Pokażemy, że nic nie jest
nam trudne, stworzymy mundur oraz plakietkę naszego środowiska. Na zakończenie zrobimy kronikę,
w której na bieżąco, będziemy relacjonować nasze dobre uczynki oraz kolejne instrukcje (zadania) dla kolejnej drużyny
w następnych tygodniach zabaw.

25.07 Wtorek: Wróżby i czary
11.00-13.00 – Podchody - poszukiwanie tajemniczej wiadomości od dobrej wróżki sali zabaw;
14.00-15.00 – Magia i czary;
15.00- 16.00 – Zabawy teatralne - „Uśmiechnij się!”;
16.00-17.00 – Turniej czarodziejów – Jungle Speed i Dixit;
18.00-19.00 – Party Disco Czarodziejów.
Dobra wróżka Zamku przekazuje nam niepokojącą wiadomość, iż chochliki rzuciły na nas zły urok. Do tego będą
potrzebne tajemnicze zaklęcia i czary, które nie tylko stworzymy, ale też nauczymy się, że najprostszą drogą
do wszystkich serc jest uśmiech. Za pomocą dobrych uczynków odwrócimy zły urok.

26.07 Środa: Talent Show Zamku w Rynie
11.00-13.00 – Przygotowania do wieczornego show;
14.00-15.00 – Zajęcia sportowe na świeżym powietrzu;
15.00-17.00 – Generalne próby do wieczornego show;
18.00-19.00 – Talent Show Zamku w Rynie.

W tym dniu skupimy naszą uwagę na talent show. Każdy z nas będzie mógł przygotować piosenkę, wierszyk czy taniec,
a wieczorem zaprezentujemy podczas pokazu, gdzie oceniać nas będzie wyjątkowe jury. Nie może zabraknąć rodziców,
dlatego też przygotujemy dla nich specjalne zaproszenia.

27.07 Czwartek: Rycerze Króla Artura
11.00-13.00 – Zajęcia manualne – tworzenie zbroi rycerskiej;
14.00-15.00 – Zajęcia na świeżym powietrzu - Pasowanie na rycerza czyli zajęcia sprawnościowe;
15.00-16.30 – Podchody - „Poszukiwanie zaginionego miecza Króla Artura”;
16.30-17.00 – Quiz rycerski;
18.00-19.00 – Rycerskie Mini Disco.
Trzeba będzie się wykazać nie lada zdolnościami oraz sprytem, aby dostać się do zespołu Króla Artura. Sprawa będzie bardzo
poważna, ponieważ zaginął miecz króla Artura (Exkalibur). Uwaga: aby go odszukać, uczestników czeka wyprawa pełna mrocznych
doznań i tajemnic, które trzeba będzie rozwikłać.

28.07 Piątek: Holmes na tropie przygody
11.00-13.00 – Warsztaty detektywistyczne;
14.00-15.30 – Podchody - poszukiwanie „Włochatej ręki”;
15.30-17.00 – Zgadnij - zgadula;
18.00-19.00 – Jaka to nutka?
Znikają zabawki z sali zabaw oraz słodycze, a to wszystko za sprawą „Włochatej ręki”.
doskonałe,

Jej szybkość i spryt nie są

gdyż zostawia odciski palców. Dzięki naszemu zestawowi detektywistycznemu nauczymy się jak pobrać

odciski palców. Dzięki temu odzyskamy zabawki i słodycze.

29.07 Sobota: Dzień Bystrzaka
11.00-13.00 – Poranne zajęcia na świeżym powietrzu;
14.00-15.00 – Turniej boule na świeżym powietrzu;
15.00-16.00 – W kolorowym świecie baniek mydlanych;
16.00-17.00 – Warsztaty origami;

18.00-19.00 – Turniej bystrzaka.
Każdy z nas uważa się za bystrzaka, a jak jest naprawdę? Tego dnia czeka nas dużo ruchu, łamigłówek i wesołych zabaw.

