
 

 
 

   

 

 

 

 

 

ANIMACJE W TERMINACH* :  

21 – 22.02.  
 

21.02.2019 r. 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. 



22.02.2019 r. 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.  

 

 

 
* 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 RODZEŃSTWA. 

 


