
 
WAKACJE NA MAZURACH 

HARRY POTTER - SZKOŁA MAGII 
W ŚREDNIOWIECZNYM ZAMKU NA MAZURACH 

 
 
 
 
 
 
 

  
ANIMACJE W TERMINACH:  

24-29.06, 08-13.07, 22-27.07, 05-10.08, 19-24.08 
(animacje na pozostałe terminy wakacyjne znajdują się poniżej) 

PONIEDZIAŁEK (Dzień magiczny)  

11:00 – 12:00 Rozgrzewka Magiczna                                                                                                                        
Rozgrzewka Magiczna, czyli kolejne spotkanie z naszym Arcymistrzem Magii, który pomoże nam się przygotować 
do zmagań Dnia Magicznego. Poranna gimnastyka i rozciąganie to bardzo ważny element każdego dnia. 

12:00 – 13:00 Tworzenie flagi dormitorium – zajęcia plastyczne                                                                                    
Podczas tych zajęć drużyny muszą wykonać swoją flagę,  która będzie symbolizować ich charaktery, zdolności         
i umiejętności. 

14:00 -15:00 Nauka eliksirów Severusa Snape'a – warsztaty chemiczne                                                                         
Severus Snape to najwybitniejszy czarodziej od czarnej magii, dzięki któremu nauczymy się przed nią bronić             
oraz zwiększymy swój zakres wiedzy chemicznej. 

15:00 – 17:00 Wyprawa z Albusem Dumbledorem – podchody                                                                                      
Albus Dumbledore to właśnie nasz Arcymistrz Magii, który jest założycielem Zamkowej Szkoły magii. Podczas tej 
wyprawy będziemy mogli się od niego wiele nauczyć, ale profesor nie da nam nic za darmo. Będą nas czekać trudne 
i wymagające zadania, 

18:00 – 19:00 Mini Disco                                                                                                                                                           
Wieczorny relaks, przy rytmach najlepszych magicznych piosenek. Szkoła tańca i zabawy Jęczącej Marty pomoże 
nam się przygotować do każdej imprezy. 

WTOREK (Igrzyska magii) 

11:00 – 13:00 Turniej Quidditcha                                                                                                                                      
Turniej Quidditcha to najbardziej popularna gra zespołowa w świecie Harry’ego Pottera.  
Drużyny magiczne biorą udział w meczu pomiędzy sobą, w którym zdobywają punkty za skierowanie piłki                       
do bramki przeciwnika oraz skupiają się na poszukiwaniach Złotego Znicza. Zwycięża drużyna, która zdobyła 
większą liczbę punktów lub która jako pierwsza odnalazła Złoty Znicz.  

14:00 – 15:30 Zajecia manualne – Tworzenie magicznych zakładek do książek                                                                        
Zajęcia manualne, podczas których każdy czarodziej wykona zakładkę do swojej ulubionej książki. Zajęcia            
na których dzieci wykorzystują swoją kreatywność i zdolności manualne oraz ich umiejętności pracy w grupie. 

15:30 – 17:00 Quiz Szalonego Maga                                                                                                                                  
Quiz, podczas którego dzieci po raz kolejny mierzą się ze sobą, zdobywając punkty, które wpływają na wyniki 
końcowe w całym Turnieju Magicznym. Quiz Szalonego Maga jest o tyle trudnym wyzwaniem, że odbywa się           
on w tzw. krzywym zwierciadle i nic nie jest w nim tak oczywiste jak się może wydawać. 



18:00 – 19:00 Modelowanie balonów                                                                                                                                  
Czas, w którym mali czarodzieje przyjmować będą nauki w sferze modelowania balonów.  
Zgłębią tajniki artystycznej materii z wykorzystaniem przyziemnych przedmiotów jakimi są balony.  
Tworzenie własnych piesków lub magicznych mieczy to frajda na całego!  

 

ŚRODA (Chatka Hagrida)  

11:00-12:00 Spacer w poszukiwaniu magicznych roślin 

12:00-13:00 Warsztaty z Botaniki u Hagrida                                                                                                                      
Czyż rośliny nie są podstawą naszego życia? Leczą nas, karmią, pięknie wyglądają ale ich wyciągi pomagają nam 
stworzyć czarodziejskie eliksiry. Każdy czarodziej jednak musi znać cechy magicznych roślin i umieć je rozpoznać 
wśród leśnego gąszczu. 

 
14:00-15:30 Podróż po zaczarowanym lesie – podchody                                                                                                       
Praktyczne zajęcia to zawsze więcej emocji i frajdy, dlatego wykorzystamy zdobytą rano wiedzę by odgadnąć 
zagadki zaczarowanego lasu. 

15:30-17:00 Quiz filmowy                                                                                                                                                            
Któż nie inspirował się filmami o magii? Każdy z nas zna je lepiej niż własną kieszeń! Czy aby na pewno? 
Przekonamy się w finale naszego quizu. 

18:00-19:00 Mini Disco z Hagridem                                                                                                                                 
Tańczyć każdy może - bez względu na wiek, ubiór czy długość brody. Tajemniczą pasją Hagrida jest właśnie taniec! 
Dlatego to on umili Wam wieczór i poprowadzi dzisiejsze Mini Disco. 

CZWARTEK (Magia relaksacyjna) 

11:00-13:00 Tworzenie Relaksacyjnych kuli do kąpieli                                                                                                       
Życie czarodzieja jest pełne emocji, więc relaksująca kąpiel to często najlepsza opcja by na chwilę  zapomnieć o 
całym świecie. Każdy Uczeń nauczy się tak komponować olejki obecne w magicznych kulach, by jego kąpiel była 
prawdziwą rozkoszą. 

14:00-15:00 Muzykoterapia                                                                                                                                                 
Po pracowitych warsztatach warto na chwilę wyciszyć umysł i  zrelaksować swoje ciało przy kojącej muzyce. 

15:00-16:00 Jaka to nutka?                                                                                                                                        
Muzycznych doznań ciąg dalszy. Tym razem budzimy swoje zmysły i refleks, oraz ćwiczymy pamięć w 
muzycznym turnieju.  

16:00-17:00 Turniej Jungle Speed                                                                                                                                        
Dbamy o to, by nasze zaklęcia były szybkie i sprawne, dlatego poświęcimy dziś czas grze, w której refleks to 
kluczowa cecha prowadząca do zwycięstwa. 

18:00-19:00 Bingo rodzinne                                                                                                                                                  
Losowe zdarzenia mają miejsce w życiu codziennym każdego z nas. Czy nasi przyszli Czarodzieje użyją czarów, by 
wygrać turniej? Przekonamy się dzisiejszego wieczoru. 



PIĄTEK (Sam Wiesz Kto…) 

11:00-12:00 Poranne zajęcia taneczne                                                                                                                                  
Nie samą magią czarodziej żyje! Każdy przyszły Czarodziej musi mieć poczucie rytmu, dlatego poranek zaczniemy 
tańcząc i rozciągając się. 

12:00-13:00 Turniej Dobble                                                                                                                                                 
Refleks i szybkie reagowanie to kolejne cechy, które każdy Uczeń musi nabyć, więc ćwiczymy je do perfekcji, 
korzystając z wielu sposobów gry w Dobble.  

14:00-15:30 Ostatnia nauka czarów – gry i zabawy                                                                                                              
Trening czyni mistrza, więc poćwiczmy nasze czary i zaklęcia,  by miło spędzić czas w naszej szkole i zbliżyć się          
o krok do bycia najlepszym w tej dziedzinie.  

15:30-17:00 Potyczka z Voldemortem – turniej szachów magicznych                                                                               
Każdy z nas wie, że z Voldemortem nie ma żartów. Turniej szachowy z taką postacią to nie lada wyzwanie             
dla naszych umiejętności.  

18:00-19:00 Zabawy rodzinne – Dzieci kontra  Rodzice 
Dzień zakończymy rodzinnie - zobaczymy jak nasi najważniejsi Czarodzieje w życiu, czyli nasi Rodzice, radzą 
sobie z czarodziejskimi zadaniami i jak dużo pamiętają ze szkoły 

SOBOTA (Dzień czarodzieja) 

11:00-13:00 Warsztaty manualne – Tworzenie medali i certyfikatów szkoły magii                                                   
Poranne zajęcia będą dla Czarodziei wyzwaniem, ponieważ tym razem będą musieli odłożyć różdżki  na bok            

i własnoręcznie, bez użycia zaklęć, stworzyć medale na  wieczorne rozdanie. Nadamy  też wspólnie  specjalne 

tytuły, takie jak Najszybszy Czarodziej, Sprytny Czarodziej czy Czarodziej z największym uśmiechem. 

14:00-15:30 Zaginiony czarodziej - podchody                                                                                                                        
W Zamkowej Szkole Magii każdy Czarodziej pod koniec swojej nauki musi zdać jeszcze jeden egzamin... Dlatego                  
w ostatni dzień razem wyruszamy w podróż po zawiłych korytarzach Zamku, by odnaleźć zaginionego czarodzieja.  

15:30-17:00 Podsumowanie zmagań – rozdanie certyfikatów magicznych, wybór najlepszego Czarodzieja.        
Wydarzenie, na które czekał każdy przyszły czarodziej, czyli zwieńczenie jego nauki i uroczyste nadanie tytułu 
Czarodzieja.  

18:00-19:00 Finałowe Mini Disco                                                                                                                                   
Tradycją w naszej szkole jest pożegnanie na wesoło. Teraz, kiedy już wszyscy jesteśmy oficjalnie Czarodziejami, 
możemy cieszyć się tym razem w rytmie muzyki.  



 
 

ZAMKOWE FERIE NA MAZURACH 
HARRY POTTER - SZKOŁA MAGII 

W ŚREDNIOWIECZNYM ZAMKU NA MAZURACH 
 

 
 

ANIMACJE W TERMINACH:  
01-06.07, 15-20.07, 29.07-03.08, 12-17.08, 26-31.08 

 
PONIEDZIAŁEK (Pasowanie na Ucznia Zamkowej Szkoły Magii) 

11:00 – 12:00 Integracyjne gry i zabawy z Jęczącą Martą  
Gry i zabawy mające na celu wzajemne poznanie  oraz zintegrowanie przyszłych Czarodziejów. 

12:00 – 13:00 Tworzenie opasek dla Dormitoriów  
Zajęcia manualne podczas których Uczestnicy przygotowują opaski dla drużyn utworzonych na czas turnieju 
magicznego w Zamkowej Szkole Magii. Każda  drużyna będzie posiadała swój charakterystyczny kolor.  

14:00 – 15:00 Tiara przydziału – przydzielanie Uczestników do Dormitoriów 
Uroczystość przydzielenia Dzieci do drużyn (Dormitoriów), w których przez cały okres turnieju magicznego będą 
zmagać się o tytuł Najlepszego Czarodzieja i Najlepszego Drużyny Magicznej. 

15:00 – 16:30 Poszukiwania Kamienia Filozoficznego – Podchody  
Pierwsza magiczna wyprawa  młodych Czarodziejów. Misja odnalezienia Kamienia Filozoficznego może się okazać 
pełną wyzwań i trudnych zagadek. A do tego od teraz rozpoczęła się rywalizacja! 

16:30 – 17:00 Quiz wiedzy o Harrym Potterze  
Kolejny etap zmagań o tytuł Najlepszego Czarodzieja, tym razem uczestnicy zmierzą się z pytaniami dotyczącymi 
kultowej serii o Harrym Potterze. 

18:00 -19:00 Inauguracyjne Mini Disco  
Pierwszy wieczór w  Zamkowej Szkole Magii i pierwsza uroczysta zabawa. Czarodzieje po trudach dnia mogą 
odprężyć się podczas wieczornego Mini Disco. 

WTOREK (Komnata Tajemnic)  

11:00 - 12:00 Spacer w poszukiwaniu zaczarowanego lasu 

12:00 – 13:00 Warsztaty manualne – Tworzenie czarodziejskich różdżek  
Każdy Czarodziej jest tak dobry jak jego różdżka, dlatego podczas tych zajęć stworzymy najlepsze i najwspanialsze 
różdżki, które będą nam służyć podczas całego pobytu w Zamkowej Szkole Magii. 

14:00 – 15:30 Gry i zabawy ruchowe – Pokonaj Bazyliszka  
Następnym wyzwaniem czekającym na młodych Czarodziei jest walka z Bazyliszkiem, gry i zabawy ruchowe,                
w których będziemy się mierzyć nie tylko z przeciwnikiem, ale również z własnymi słabościami. 

15:30 – 17:00 Gdzie jest Komnata Tajemnic? - Podchody  
Kolejna podróż w świat Harry’ego Pottera i próba odnalezienia Komnaty Tajemnic, w której znajdują się tajemnice 
świata magii i zaklęte przedmioty. 

18:00 – 19:00 Rodzinne Kalambury  
Drugi dzień zmagań o tytuł najlepszego Czarodzieja kończymy relaksacyjnym spotkaniem w gronie Rodziny                      
i zabawą w kalambury. 



ŚRODA (Magiczny turniej)  

11:00 – 12:00 Rozgrzewka Czarodzieja  
Przed jednym z trudniejszych wyzwań w szkole magii, Turniejem Magicznym – należy się dobrze rozgrzać                       
i przygotować, a pod okiem Arcymistrza Magii na pewno będziemy mieli ułatwione zadanie. 

12:00 – 13:00 Turniej Smite  
Gra zręcznościowa, w której musimy wykazać się sprytem, celnym okiem i dobrą taktyką. Czy jest z nami 
tegoroczny mistrz? 

14:00 – 15:30 Turniej Czarodzieje kontra Uczniowie  
Turniej Magiczny to zmagania różnego typu, a jednym z nich jest walka z naszymi nauczycielami w turnieju 
sportowym. Zmagania Dzieci z Animatorami to wyśmienita i zabawna konkurencja. 

15:30 – 17:00 Nimbus 2000 – wyścigi, tory przeszkód i konkurencje sportowe  
Po rywalizacji z Czarodziejami, Uczniowie przystępują do zmagań między sobą. Kto z nich będzie najszybszy, 
najsprytniejszy lub  najbardziej wytrzymały,  ten będzie miał największe szanse na wygraną! 

18:00 – 19:00 Rozdanie nagród Turnieju Magicznego  
Wieczorna uroczystość, której finałem jest wybór Najlepszego Czarodzieja Turnieju oraz wspólna zabawa. 

CZWARTEK (Więzień Azkabanu) 

11:00 – 13:00 Zajęcia plastyczne – jak widzę Voldemorta – malowanie węglem  
Harry Potter od samego początku w szkole magii musiał mierzyć się z potęgą złego czarodzieja o imieniu 
Voldemort. Dziś każdy z Uczniów Zamkowej Szkoły Magii również będzie musiał zmierzyć się z podobnym 
wyzwaniem. Czy aby na pewno każdy wie kim był „Sam Wiesz Kto?” 

14:00 – 15:00 Zajęcia konstrukcyjne – Tworzenie Azkabanu  
Legenda głosi, że Azkaban to miejsce z którego nie da się uciec. Nasi Czarodzieje staną przez zadaniem stworzenia 
takiego miejsca. Czarodziej musi nie tylko umieć czarować, ale również być kreatywnym i wszechstronnym.  

15:00 – 17:00 Więzień Azkabanu – na ratunek Syriusza Blacka – podchody w pionie więziennym 
Syriusz Black to bardzo ważna postać w świecie Harry’ego Pottera, dlatego tym bardziej powinniśmy się postarać                  
o jego uwolnienie. Ale czy młodym Czarodziejom wystarczy odwagi na tę trudną misję? 

18:00 – 19:00 Malowanie twarzy – Ucieczka z Azkabanu  
Jednym z sposobów na ucieczkę z Azkabanu jest przybranie innej postaci. Tego wieczoru każdy z Czarodziejów 
będzie mógł się przeobrazić w kogoś, kim nie jest. 

PIĄTEK (Czara ognia) 

11:00 – 13:00 Czara ognia – zajęcia manualne z tworzenia pucharów magicznych. 
Czara Ognia to turniej dla prawdziwych czarodziejów. Tylko najwytrwalsi i najodważniejsi Czarodzieje mają 
zaszczyt przystąpić do tego wydarzenia. A najlepsi otrzymują wykonane specjalnie na tę okazję puchary. 

14:00 – 15:30 Turniej Trójmagiczny  
Nadszedł czas na najtrudniejszy sprawdzian dla Czarodziejów, w którym będą mierzyć się między sobą  w trzech 
konkurencjach magicznych. 

15:30 – 17:00 W poszukiwaniu Smoczego Jaja  
Podróż Czarodziejów po artefakt kryjący w sobie odpowiedzi na najtrudniejsze pytania. Jak zostać Czarodziejem? 
Jak pokonać własne lęki? Jak dobrze się bawić? 



18:00 -19:00 Wyniki Turnieju Trójmagicznego – Mini Disco  
Wieczorne rozdanie nagród dla najlepszych Czarodziejów w Turnieju Trójmagicznym, oraz wieczorna dyskoteka     
dla najmłodszych. 

SOBOTA (Zakon Feniksa)  

11:00 – 13:00 Zajęcia z masy solnej – Feniks z popiołu  
Zajęcia manualne z wykorzystaniem znanej nam masy solnej, w której to mali Czarodzieje wykorzystają swój talent 
magiczny do stworzenia własnego magicznego Feniksa symbolizującego zwycięstwo. 

14:00 – 15:30 W poszukiwaniu Horkruksów – podchody  
Horkruksy to artefakty, w których zaklęta jest moc Voldemorta, a celem naszych czarodziejów jest odnalezienie 
wszystkich siedmiu i próba ich zniszczenia. 

15:30 – 17:00 W pogoni za Feniksem – zawody sportowe  
Kolejna możliwość zmierzenia się ze swoimi Kolegami i Koleżankami. Zawody,  w których dzieci będą zbierać 
punkty do końcowej tabeli rywalizacji o tytuł Najlepszego Czarodzieja i Najlepszej Drużyny Magicznej. 

18:00 – 19:00 Turniej Rodzinny  
Wieczorna rodzinna rywalizacja o tytuł Magicznej Rodziny Szkoły Magii. Zmagania, w których Rodzice i ich 
Dzieci zmierzą się między sobą w zadaniach ruchowych oraz różnego rodzaju pytaniach i zagadkach. 

 


