
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

ZAMKOWE FERIE  
HARRY POTTER - SZKOŁA MAGII 

W ŚREDNIOWIECZNYM ZAMKU NA MAZURACH 
 
 

ANIMACJE W TERMINACH: 13 – 18.01,  27.01 – 1.02,   
10 – 15.02 

 
 
 
 

PONIEDZIAŁEK (Pasowanie na Ucznia Zamkowej Szkoły Magii) 

 

11:00 – 12:00 Hogwart Express – gry i zabawy integracyjne 
 

Zaczynamy naszą magiczną  podróż! Gry i zabawy pozwolą przyszłym Czarodziejom lepiej się 

poznać  i zintegrować.  

12:00 – 13:00 Zakupy na Pokątnej –  tworzenie czarodziejskich różdżek 

Każdy Czarodziej jest tak dobry jak jego różdżka, dlatego podczas zajęć  manualnych stworzymy 

niepowtarzalne różdżki, które będą nam służyć podczas całego pobytu w Zamkowej Szkole Magii. 

14:00 – 15:00 Tiara przydziału – przydzielanie Uczestników do Dormitoriów 

 

Uroczystość rozpoczniemy przydzieleniem do Dormitoriów, w których przez cały okres turnieju 

magicznego będziemy gromadzić punkty w zmaganiach o tytuł Najlepszego Czarodzieja  

i Najlepszej Drużyny Magicznej. 

15:00 – 16:30 W poszukiwaniu zwierciadła Ain Eingarp – podchody 

Pierwsza magiczna wyprawa młodych Czarodziejów. Tylko odnajdując magiczne zwierciadło 

możemy ochronić Kamień Filozoficzny. Czeka nas droga pełna wyzwań i pułapek. W dodatku 

od tego momentu rywalizujemy o punkty dla Dormitoriów!  



 

16:30 – 17:00 Quiz wiedzy o Harrym Potterze 

Tym razem zmierzymy się z pytaniami dotyczącymi kultowej serii o Harrym Potterze. 

Czy aby na pewno nie jesteś mugolem? 

 
18:00 -19:00  Inauguracyjne Mini Disco  

Po trudach dnia Czarodzieje mogą odprężyć się podczas wieczornego Mini Disco. Pierwszy wieczór 

w  Zamkowej Szkole Magii i pierwsza uroczysta zabawa.  

WTOREK (Komnata Tajemnic)  

11:00 – 13:00 Gry i zabawy ruchowe ze Zgredkiem 

Zanim rozpoczniemy kolejny dzień nauki, stawimy czoła wyzwaniom postawionym przez Zgredka. 
Wykażmy  się sprytem, zwinnością i szybkością, aby dotrzeć na czas! 

14:00 – 15:30 Tworzenie krawatów i flag dla Dormitoriów  

Własnoręcznie wykonamy krawaty dopasowane kolorystycznie do odpowiednich dormitoriów oraz 

flagi odzwierciedlające nasze charaktery i predyspozycje. Krawaty towarzyszyć będą nam podczas 

pobytu w Zamkowej Szkole Magii.  

15:30 – 17:00 W poszukiwaniu Komnaty Tajemnic - podchody  

Wyruszamy w drogę do Komnaty Tajemnic, aby ostatecznie rozprawić się z Bazyliszkiem. 
Rozszyfrujmy wszystkie tropy, które doprowadzą nas na miejsce. 

18:00 – 19:00 Rodzinne Kalambury  

Drugi dzień zmagań o tytuł najlepszego Czarodzieja kończymy spotkaniem w rodzinnym gronie 
i zabawą w kalambury. 

ŚRODA (Lekcja magii)  

11:00 – 12:00 Czarodziejska rozgrzewka 

Kolejny dzień w Zamkowej Szkole Magii rozpoczniemy od porannej rozgrzewki, która zapewni 
nam energię niezbędną do zmierzenia się z dzisiejszymi wyzwaniami. 

12:00 – 13:00 Magiczne szyfry – eksperymenty  

Jak przygotować niewidzialną wiadomość? Jak ją odczytać? Jak używać tajemnych kodów 
i szyfrów, aby nikt niepowołany nie poznał ich treści? Dowiemy się tego, poznając różne techniki 
szyfrowania wiadomości.  

 



 

14:00 – 15:30 Nimbus 2000 – Magiczny Turniej Sportowy  

Jako Czarodzieje zmierzymy się pomiędzy sobą w zawodach sportowych, startując w wyścigach, 
konkurencjach, torach przeszkód. Szansę na wygarną ma każdy;  po trofeum sięgnie jednak ten 
najszybszy, najsprytniejszy lub najbardziej wytrzymały.  

15:30 – 17:00 Ford Anglia – zajęcia recyclingowe 

Auto Weasleyów zostało zniszczone przez Bijącą Wierzbę. Pomóżmy Ronowi i zbudujmy nowy 
model czarodziejskiego samochodu. 

18:00 – 19:00 Rozdanie nagród Turnieju Magicznego  

Uroczystość, podczas której wyłoniony zostaje Najlepszy Czarodziej Turnieju. Finałem dnia będzie 
wspólna zabawa. 

CZWARTEK (Więzień Azkabanu) 

11:00 – 13:00 Zajęcia plastyczne – jak widzę Voldemorta? – malowanie węglem  

Czy pamiętacie, kim był „Sam wiesz kto?” Dziś każdy z Uczniów Zamkowej Szkoły Magii stanie 
oko w oko z Voldemortem, za pomocą węgla,  oddając jego mroczny charakter.  

14:00 – 15:30 Zajęcia konstrukcyjne – Tworzenie Azkabanu  

Czarodziej musi nie tylko umieć czarować, ale również być kreatywnym i wszechstronnym. 
Legenda głosi, że z Azkabanu nie można uciec. Wybudujmy zatem to owiane sławą  miejsce! 

15:30 – 17:00 Śladami Więźnia Azkabanu – podchody w pionie więziennym 

Syriusz Black to bardzo ważna postać w świecie Harrego Pottera; wyruszmy więc jego tropem, 
aby pomóc ochronić go przed Dementorami. Czy młodym Czarodziejom starczy odwagi na tę 
trudną misję? 

18:00 – 19:00 Transmutacja – malowanie twarzy  

Lekcja przemiany pod okiem profesor McGonagall  - tego wieczoru każdy z nas będzie mógł się 
przeobrazić w inną postać.  

PIĄTEK (Czara Ognia) 

11:00 – 13:00 Czara ognia – tworzenie pucharów magicznych zajęcia manualne 

Przed nami udział w ekscytującym turnieju - Czara Ognia wskazuje tylko najwytrwalszych 
i najodważniejszych czarodziejów. Zanim dostąpimy tego zaszczytu, wykonajmy puchary, które 
zostaną przyznane zwycięzcom. 

 

 



 

14:00 – 15:30 Turniej Trójmagiczny  

Nadszedł czas na najtrudniejszy sprawdzian dla Czarodziejów, w którym będziemy mierzyć się 
między sobą  w trzech konkurencjach magicznych. Jakie zdolności przydadzą nam się tym razem? 

15:30 – 17:00 Wyprawa w poszukiwaniu Smoczego Jaja - podchody 

Smocze jajo to artefakt, który kryje w sobie odpowiedzi na trudne pytania. Czy wiemy o smokach 
wystarczająco dużo? Wyruszymy w podróż, aby odnaleźć złote jajo i tym samym wykonać ostatnie 
z zadań Trójmagicznego Turnieju. 

18:00 -19:00 Bal Zimowy u Albusa – Mini Disco  

Profesor Dumbledore zaprasza nas na wyjątkowy Bal Zimowy. Poznamy wyniki Turnieju 
Trójmagicznego, a dzień zakończymy taneczną zabawą. 

SOBOTA (Zakon Feniksa)  

11:00 – 13:00 Feniks z popiołu  –  zajęcia z masy solnej  

Feniks to legendarny ptak symbolizujący zwycięstwo. Wykorzystamy drzemiące w nas talenty i za 
pomocą masy solnej stworzymy magicznego Feniksa. 

14:00 – 15:30 W poszukiwaniu Horkruksów –  podchody  

Celem wyprawy Czarodziejów jest odnalezienie siedmiu Horkruksów - artefaktów, w których 
zaklęta jest moc Voldemorta. 

15:30 – 17:00 Prorok Codzienny – warsztat dziennikarski 

W codziennej czarodziejskiej prasie odnajdziemy najważniejsze wydarzenia ze świata magii. 
Korzystając z cennych uwag Rity Skeeter wykonamy dzisiejsze wydanie gazety. Znajdzie się tu 
miejsce na ciekawy wywiad, recenzję książki i mnóstwo ciekawych zdjęć.  

18:00 – 19:00 Czarodziejski Turniej Rodzinny  

Wieczorna rodzinna rywalizacja o tytuł Magicznej Rodziny Szkoły Magii. Zmagania, w których – 
wspólnie z Rodzicami-  zmierzymy się między sobą w zadaniach ruchowych oraz różnego rodzaju 
pytaniach i zagadkach. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

   
 
 
 
 
 
 

ANIMACJE W TERMINACH: 20 - 25.01,  
3 - 8.02, 17 – 22.02.  

 
 

PONIEDZIAŁEK (Dzień magiczny)  

11:00 – 12:00 Rozgrzewka Magiczna             

Rozgrzewka Magiczna, czyli kolejne spotkanie z 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 Turniej gier Smite i Boule 

Gry, które doskonale ćwiczą koncentrację, taktykę i skuteczność. Sprawdźmy, jak z tym zadaniem 
poradzą sobie Czarodzieje!  

14:00 –  15:00 Nauka eliksirów Severina Snape'a – warsztaty chemiczne      

Severus Snape to najwybitniejszy czarodziej od czarnej magii. Nauczy nas, jak się przed nią bronić 
oraz jak wykonać najpopularniejsze eliksiry o różnorodnych właściwościach.   

15:00 – 17:00 Wyprawa z Albusem Dumbledorem – podchody     

Arcymistrzem Magii jest Albus Dumbledor, który jest założycielem Zamkowej Szkoły Magii. 
Profesor jest wymagający, dlatego  nie da nam nic za darmo. Wiedzę zdobędziemy tylko 
podejmując wyzwania i wykonując niełatwe 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 (Czarodziejskie wyzwania) 

11:00 – 13:00 Turniej Quiditcha   

Najbardziej popularną grą zespołową w świecie magii jest Quidditch. Będziemy  rywalizować  
między sobą, podając kafel, aby po zdobyciu wymaganej ilości punktów rozpocząć poszukiwania 
Złotego Znicza. Zapowiada się emocjonująca rozrywka! 

14:00 – 15:30 Czarodziejskie zwierzęta Luny – zajęcia plastyczne 

Oczami wyobraźni zobaczymy fantastyczne zwierzęta żyjące w Zakazanym Lesie. Wykonajmy 
wspólnie atlas magicznych stworzeń, wzbogacając wiedzę Czarodziejów.  

15:30 – 17:00 Quiz Szalonego Maga       

Quiz, podczas którego nic nie jest tak oczywiste, jakim się wydaje! Sprawdzimy swoją wiedzę, 
zdobywając tym samym punkty w Turnieju Magicznym.  

18:00 – 19:00 Czarowanie z balonów 

Podczas wieczornych zajęć poznamy tajniki sztuki modelowania balonów. Własnoręcznie 
wyczarujemy magiczne miecze i zaczarowane zwierzęta. Dobra zabawa gwarantowana!  
 

ŚRODA (Chatka Hagrida)  

11:00-13:00 Warsztaty z Botaniki u Hagrida 

Nikt nie wie o zaczarowanych roślinach tyle, co gajowy Hagrid. Zgłębimy tajemnice roślin, 
dowiemy się, jak je rozpoznać, jakie mają zastosowania i jak przyrządzić z nich wyciągi lub 
eliksiry.  

 
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 

Czarodzieje – kinomaniacy! Jak dobrze znacie filmy o magii? Przekonamy się o tym w finale 

naszego filmowego 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 zaproponuje zabawy na 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 z nas  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, delikatnym masażu, wsłuchując się w fantastyczne opowieści.  

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 

do zwycięstwa niezbędny jest refleks. 

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 Taneczny poranek 

Zacznijmy dzień tanecznym krokiem! Rozciągnijmy się w rytm muzyki i nabierzmy sił 

na wyzwania dzisiejszego dnia.                                                                                                                   

12:00-13:00 Turniej Dixit 

Wyobraźnia to potężna moc! Poćwiczmy ją, spędzając czas na wspólnej grze. 

14:00-15:30 Mapa okolic Hogwartu – warsztaty plastyczne 

Jak wiele miejsc udało nam się odwiedzić? Jak wiele z nich zapamiętaliście? Gdzie kupić różdżkę, 

a którędy dojść do Wrzeszczącej Chaty?... Wzorem Huncwotów przygotujmy mapę magicznego 

świata. 



 

15:30-17:00 Potyczka z Voldemortem – tworzenie gry planszowej                                                                               

Każdy z nas wie, że z Voldemortem nie ma żartów. Turniej stworzonej gry planszowej 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, certyfikatów i makiety Szkoły Magii                                                   

Każdy z Was z pewnością odkrył już swoją wyjątkową moc – który Czarodziej ma najszerszy 

uśmiech, kto jest Najszybszym, a kto Najsprytniejszym Czarodziejem... Własnoręcznie 

przygotujemy wyjątkowe pamiątki, a także zbudujemy makietę zamku na dowód, jak dobrze 

poznaliśmy Szkołę Magii! 

14:00-15:30 Zaginiony czarodziej - podchody                                                                                                                        

Czarodzieje nie znikają bez powodu... Co więc stało się z jednym z uczniów? Spróbujmy 

go odnaleźć, zachowajmy jednak czujność – komuś bardzo zależy, aby pomylić nam drogi 

i pokrzyżować plany.  

 

15:30-17:00 Podsumowanie zmagań – rozdanie certyfikatów magicznych, wybór najlepszego 

Czarodzieja 

  

Na tę uroczystość czekał każdy Czarodziej. Zwieńczeniem nauki w Szkole Magii jest wręczenie 

certyfikatów, podsumowanie punktacji domów 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.  

 
 

 


