ZAMKOWE FERIE NA MAZURACH
Marzenia małe i duże spełniamy przez podróże
(program ramowy może ulec zmianie)

ANIMACJE W BAJKOGRODZIE: „ W 42 dni dookoła świata.”
Motywem przewodnim tegorocznych ferii zimowych są szalone podróże. Poprzez zabawę zwiedzimy świat,
poznamy historię poszczególnych krajów, a nawet cofniemy się w czasie. Wszyscy razem stworzymy mapę,
na której będziemy zaznaczać najciekawsze miejsca, które odwiedziliśmy. Naszą przygodę zaczniemy od Zamku
Ryn, poznamy też najciekawsze zabytki naszego kraju. Dowiemy się, jak żyli nasi przodkowie, poznamy kulturę
nie tylko naszego kraju, ale też innych kontynentów.
Podczas ferii nie zabraknie również zabaw sportowych - każdy z nas będzie mógł spróbować sił w swoich
ulubionych dyscyplinach. Na tych, którzy lubią łamigłówki czekać będą quizy oraz teleturnieje, w których będą
uczestniczyć również nasi Rodzice. Natomiast warsztaty artystyczne będą wspaniałą atrakcją dla lubiących
zajęcia manualne. Całość dopełnią nasze wieczorne show, pokazy i różnego rodzaju mini disco.
By utwierdzić Państwa w przekonaniu, iż podróż przez świat na Zamku w Rynie to najlepszy wybór dla naszych
Dzieci, stworzyliśmy przegląd dedykowanych Im atrakcji z uwzględnieniem zabawy, rozwoju i zaangażowaniem
wszystkich zmysłów.







warsztaty manualne „Coś z niczego”- na tych warsztatach nauczymy się za pomocą prostych technik
tworzyć rzeczy, które ozdobią nasze wnętrze i przywołają ciepłe wspomnienia.
warsztaty sensoryczne- są to warsztaty stymulujące zmysły i usprawniające motorykę oraz koordynację
wzrokowo-ruchową;
warsztaty przyrodniczo-geograficzne- nie od dziś wiadomo, że nauka poprzez zabawę jest najlepszym
sposobem przyswajania wiedzy nie tylko dla Dzieci, ale też dla Dorosłych. Podczas tych zajęć poznamy
kontynenty, kraje , historię i zabytki;
warsztaty teatralne- warsztaty mają na celu wzbudzić nie tylko kreatywność dzieci, ale też przełamanie
bariery nieśmiałości;
warsztaty recyklingu- udowodnimy, że każda rzecz , nawet ta najprostsza, może otrzymać drugie życie
i służyć nam nie tylko jako ozdoba, ale też rzecz codziennego użytku;










warsztaty masy plastycznej- idealne warsztaty dla osób, które mają zmysł artystyczny, doskonale rozwija
kreatywność i wyobraźnię;
kącik z modelowaniem balonów- każdy może zostać mini animatorem, podczas tych zajęć nauczymy się
wykonywać proste zwierzątka z balonów;
gry i zabawy integracyjne- to zabawy ruchowe, w których występują elementy gier i zabaw przez nas
uwielbianych;
zabawy z chustą animacyjną- lubiane zabawy z kolorową chustą zdają egzamin nie tylko wśród dzieci,
ale też Rodziców;
Turnieje: Smite, Jungle Speed, Dobble, Turniej Bystrzaka, Jaka to nutka?- w tych konkurencjach
będziemy musieli wykazać się nie tylko wiedzą i szybkością a także nie lada sprytem;
Teleturnieje: Quiz rodzinny, Quiz przyrodniczy- zdobywanie wiedzy podczas tych ferii jest dla nas
priorytetem, będziemy mogli ją wykorzystać do naszych quizów, w których stawka jest wysoka- tytuł
„Super Bystrzaka”;
Mini Disco- uwielbiane przez wielu zajęcia tańca, na których będziemy mogli choć na chwilę dać się
ponieść rytmom znanych i lubianych przebojów;



Mini Talent- podczas show każdy będzie mógł zaprezentować swoje ulubione umiejętności, a jury swoim
bacznym okiem będzie oceniać nie tylko talent, ale też poczucie humoru i odwagę;



warsztaty wykonywania biżuterii- na zajęciach nauczymy się wykonywać biżuterię z rzeczy codziennego
użytku udowadniając, że wszystko może być piękne;



warsztaty origami- chyba każdy z nasz słyszał o sztuce składania papieru, która jest znana w Japonii od
najdawniejszych czasów, dziś bardzo rozpowszechniona i ogromnie popularna;



Mali projektanci- warsztaty rozwijają nie tylko zmysł artystyczny, ale tez stanowią inspirację do rozwijania
być może nowych zainteresowań;



zabawy sportowe- każdy z nas na pewno wie, że „ruch to zdrowie” , dlatego też podczas tych zajęć zagramy
w najbardziej znane i popularne dyscypliny sportowe, z czego pamiątką będą dyplomy i medale
„Sportowców Ferii 2018”;



Animatorzy kontra dzieciaki- zajęcia, które wzbudzają zawsze wiele emocji wśród nas, ponieważ każdy
będzie mógł bezpośrednio rywalizować z animatorami w konkurencjach w której stawką jest ...no właśnie
to zostanie naszą słodką tajemnicą;



zabawy terenowe - uzupełnieniem atrakcji będą zajęcia terenowe, które pozwolą nam poznać i odkryć
jeszcze więcej tajemnic Zamku w Rynie.

To tylko namiastka zajęć, które czekają na nasze Dzieci w magicznym Zamku.
Z myślą o Nich przygotowaliśmy poniżej krótki przegląd dni tematycznych,
których będą mogły doświadczyć podczas ferii.

ANIMACJE W TERMINACH: 15-20.01, 29.01-03.02, 12-17.02
PONIEDZIAŁEK : Przygoda czas start: Europa - „Zamek Ryn”
Poznamy najsłynniejsze znane nam legendy oraz - jak przystało na prawdziwych rycerzy- odwiedzimy dotąd
nieodkryte tajemnice samego Zamku.
11.00-13.00- Warsztaty przyrodniczo-geograficzne- „Palcem po mapie”
14.00-15.00- Pasowanie na prawdziwych rycerzy
15.00-16.30- Poszukiwanie zaginionego miecza
16.30-17.00- Quiz historyczny
18.00-19.00- Mini Disco

WTOREK : Azja: „Kraj kwitnący wiśnią”
Poznamy krótką historię japońskiego pisma oraz postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy japońskie znaki to
litery czy rysunki? Odpowiemy na pytanie, kim byli Samurajowie oraz stworzymy wszystko co wojownikowi
niezbędne. Poznamy jedną z najstarszych metod składania papieru, czyli „origami” i stworzymy najpiękniejsze
wachlarze i inne rzeczy, które będą zdobić nasz pokój.
11.00-13.00- Warsztaty naukowe- „ Czy japońskie znaki to literki czy rysunki?”
14.00-15.30- Warsztaty origami
15.30-17.00- Turniej Smite
18.00-19.00- Teleturniej „Jaka to jest nutka?”

ŚRODA: Dzień Bystrzaka Zamku Ryn;
Każdy z nas jest bystrzakiem; tego dnia czeka nas dużo ruch, łamigłówek i wesołych teleturniejów.
11.00-11.30- Poranne zajęcia na świeżym powietrzu;
11.30-13.00- Turniej boule na świeżym powietrzu;
14.00-15.00- Quiz geograficzny

15.00-17.00- Zabawy sportowe
18.00-19.00- Turniej Animatorzy kontra Dzieciaki

CZWARTEK : Azja: „ Indie”
Ten kraj kojarzy nam się z feerią barw i muzyki. Na warsztatach artystycznych stworzymy kolorową biżuterię oraz
przygotujemy się do wieczornego musicalu w stylu Bollywood .
11.00-13.00- Warsztaty artystyczne- tworzenie biżuterii oraz strojów
14.00-15.00- Gra dnia
15.00-17.00- Project Runway Kids
18.00-19.00- Musical Bollywood

PIĄTEK : Francja
11.00-13.00- Warsztaty recyklingu
14.00-15.00- Zabawy sportowe na świeżym powietrzu
15.00-17.00- Warsztaty przyrodniczo-geograficzne- „Palcem po mapie”
18.00-19.00- Turniej rodzinny

SOBOTA : Ameryka „Na dzikim zachodzie”
Razem z szeryfem wybierzemy się na przygodę w poszukiwaniu złota oraz srebra, ale aby to się stało musimy się do
tego przygotować. W tym celu stworzymy stroje jak przystało na prawdziwych stróży prawa.
11.00-13.00- zabawy manualne-tworzenie strojów
14.00-15.30- nauka szyfrowania mapy skarbów
15.30-16.30- podchody- „Poszukiwanie złota i srebra”
16.30-17.00- turniej Jungle Speed
18.00-19.00- Bingo rodzinne

ANIMACJE W TERMINACH: 22-27.01, 05-10.02, 19-24.02
PONIEDZIAŁEK : Talent Show Zamku Ryn
W tym dniu skupimy naszą uwagę na talent show, każdy z nas będzie mógł przygotować ulubioną 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.
11.00-13.00- Przygotowania do wieczornego Talen 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 Ryn .

WTOREK: Ameryka: „Brazylia”
11.00-13.00- Warsztaty kreatywnego Bystrzaka
14.00-15.00- Zabawy na świeżym powietrzu- turniej boule
15.00-17.00-Zabawy terenowe
18.00-19.00- Karnawał w Rio de Janeiro

ŚRODA : Europa: „Grecja”
11.00-13.00- Warsztaty manualne- „W Olimpijskiej wiosce”
14.00-16.00- Olimpiada rodzinna czas start !
16.00-17.00- Quiz rodzinny
18.00-19.00- Koronacja zwycięzców na górze Olimp

CZWARTEK: Europa: „Hiszpania”
Tego dnia jako prawdziwi sportowcy rozegramy rozgrywki nie tylko sportowe, ale także zręcznościowe. Trzeba
będzie wykazać się nie lada sprytem. W wolnej chwili przygotujemy się do wieczornej uroczystości, koronacji
Zwycięzców oraz pokazu hiszpańskich strojów.
11.00-13.00- Warsztaty masy plastycznej

14.00-15.00- Warsztaty przyrodniczo-geograficzne – „Palcem po mapie”
16.00-17.00- Zabawy terenowe
18.00-19.00- Teleturniej „Jeden z dziesięciu”

PIĄTEK : Ameryka „ W wiosce Indiańskiej”
Tego dnia poznamy prawdziwych Indian. Na warsztatach manualnych stworzymy prawdziwe pióropusze, jak
prawdziwi Apacze nauczymy się rozpoznawać tropy oraz wszyscy razem wyruszymy na poszukiwanie zaginionego
talizmanu naszego wodza.
11.00-13.00- Warsztaty wykonywania biżuterii ;
14.00-16.00- Budowa tipi, zabawy na świeżym powietrzu, podchody;
16.00-17.00- Warsztaty malowania węglem;
18.00-19.00- Malowanie buziek oraz indiańskie Mini Disco.

SOBOTA : Anglia
11.00-13.00- Warsztaty recyklingu
14.00-15.00- Zabawy sportowe na świeżym powietrzu
15.00-17.00- Warsztaty przyrodniczo-geograficzne- „Palcem po mapie”
18.00-19.00- Turniej rodzinny

