
 

Zabawy w Bajkogrodzie z Animatorami* 
 

Święta Bożego Narodzenia 
 
 

23.12.2019  (Poniedziałek) 
15:00 – 16:00 Zabawy integracyjne z Elfami 
16:00 – 17:00 W pogoni za Rudolfem - podchody 
18:30 – 19:30  Święta na ekranie - quiz filmowy 
 
Przygotowania do Świąt zaczniemy od spotkania z Elfami. Potrzebują naszej pomocy,  
aby zdążyć ze wszystkim przed pierwszą gwiazdką. Kiedy już lepiej się poznamy, ruszymy 
przez zamkowe korytarze w poszukiwaniu renifera Rudolfa. 
Wieczorem sprawdzimy, jak dobrze pamiętamy filmy o tematyce świątecznej! 

 
24.12.2019 (Wigilia) 
10:00 – 12:00 Rodzinne tworzenie ozdób choinkowych (decoupage). Rozstrzygnięcie 

konkursu na najładniejszą bombkę podczas Kolacji Wigilijnej.  

13:30 – 14:30 Wyścig Świętych Mikołajów – zabawy integracyjne z torem przeszkód 
14:30 – 15:30 Wspólne ubieranie choinki 
15:30 –16:30 Śpiewanie kolęd" – konkurs dla Dzieci w Bajkogrodzie 
Laureaci pierwszych 3 miejsc podczas Kolacji Wigilijnej otrzymają 

upominki oraz zaprezentują swoją kolędę. 

 

Wigilia to wyjątkowy dzień. Doświadczymy magii Świąt podczas 
mikołajowych gier i zabaw. Każde Dziecko wraz z Rodzicami będzie miało okazję wziąć 
udział w konkursie na najpiękniejszą ozdobę choinkową. Następnie zgodnie z tradycją 
wspólnie przystroimy  choinkę. Na koniec poczujemy świąteczną 
atmosferę, śpiewając kolędy  w oczekiwaniu na pierwszą 
Gwiazdkę i Świętego Mikołaja. 
 
25.12.2019 (Pierwszy Dzień Świąt) 
10:00 - 12:00 Rodzinne tworzenie dekoracji - świąteczny decoupage 
13:00 – 14:30 Worek pełen prezentów – spacer z animatorami 
16:00 – 17:30 Jaka to kolęda? – rodzinny turniej muzyczny 
19:00 – 20:00 Bożonarodzeniowe Mini Disco 
 
W świątecznym nastroju ruszymy z pomocą i odszukamy w Zamku prezenty, które wypadły 
z worka Świętego Mikołaja! Następnie, w ramach rodzinnego turnieju, przypomnimy sobie 
najpiękniejsze kolędy i pastorałki. Wieczorem będziemy radośnie tańczyć podczas 
Bożonarodzeniowego Mini Disco! 
 
 



 

26.12.2019 (Drugi Dzień Świąt) 
11:00 – 12:00 Witajcie w naszej bajce – świąteczna rozgrzewka 
13:00 – 14:00 W zamku Królowej Śniegu – turniej Bingo 
14:00 – 15:00 „Dziewczynka z zapałkami” – warsztaty tworzenia zabawek 
15:00 – 16:30 Podchody śladami Dziadka do Orzechów 
18:30 – 20:00 Opowieść wigilijna – rodzinne kalambury 
 
Drugi Dzień Świąt spędzimy w świecie baśni. Rozpoczniemy go taneczną rozgrzewką.  
Wraz z Dziewczynką z zapałkami stworzymy prawdziwe zabawki  
z patyczków i pudełeczek! W zamku Królowej Śniegu rozegramy turniej Bingo.  
Po południu razem z Dziadkiem do Orzechów wyruszymy do Krainy Słodyczy.  
Musimy być czujni, bowiem za nami podąża Mysi Król! Na koniec pełnego przygód 
dnia zaprosimy rodziców do zabawy w zimowe kalambury! 
 
27.12.2019 (Piątek) 
10:30 – 11:30 Pada śnieg – warsztaty wycinania śnieżynek 
11:30 – 12:30 Pani Zima i Dziadek Mróz – warsztaty rysunku 
14:00 – 15:00 My się zimy nie boimy – turniej animatorzy kontra dzieci 
15:00 – 16:00 Wyzwania pingwinów – zajęcia sportowe 
16:00 – 17:00 Budujemy igloo – zajęcia konstrukcyjne 
19:00 – 20:00 Dobranocka – wieczorny seans filmowy 
 
Hu, hu, ha, nasza zima... nie taka zła! Dzisiejszy dzień upłynie pod znakiem 
zabaw na śniegu. Rozpoczniemy go od wykonania fantastycznych, śnieżnych 
dekoracji. Następnie za pomocą pasteli wykonamy zimowy pejzaż. A może 
ktoś spróbuje narysować portret Pani Zimy? Po zajęciach artystycznych 
pora na odrobinę rywalizacji – tym razem drużyna dzieci zmierzy się  
z animatorami. Zamienimy się w stado pingwinów i zmierzymy się  
w zawodach sportowych. Musimy uważać, aby nie spaść z lodowej kry! 
Wspólnie wybudujemy igloo, a wieczorem przeniesiemy się do świata 
wyobraźni na dużym ekranie. 

 
 
 

* DZIECI BIORĄCE UDZIAŁ W ZAJĘCIACH Z ANIMATOREM POWINNY 
MIEĆ UKOŃCZONE CZTERY LATA . 

MALUCHY PONIŻEJ CZWARTEGO ROKU ŻYCIA KORZYSTAJĄ Z KLUBU TYLKO 
POD OPIEKĄ RODZICÓW, OPIEKUNÓW LUB PEŁNOLETNIEGO 


