
 

 

 

 

 

Animacje dla Dzieci / Halloween na Zamku  
 

PIĄTEK 30.10.2020 r. 

 

Czas zacząć zabawy z dreszczykiem! W Klubie Malucha czekają na Was Dobre Duszki.  

Kiedy już lepiej się poznamy, przygotujemy wspólnie drużynę fantastycznych Straszaków, 

a wieczorem zrelaksujemy się podczas seansu filmowego. 

 

15:30 - 16:30 - Spotkanie z Dobrymi Duszkami – zabawy integracyjne 

 

16:30 - 17:30 - Cudaki - Straszaki - warsztaty plastyczne 
 

18:30 - 20:30 - Wieczór Filmowy - "Coco" 

 

SOBOTA 31.10.2020 r. 

 

Dzień zapowiada się naprawdę strasznie... fajnie! Na rozgrzewkę odrobina rywalizacji i trening czujności 

podczas turnieju gier. Puścimy wodze fantazji, tworząc maski na wieczorny bal, a po przerwie zgłębimy 

tajniki magicznych mikstur! Kalambury zagwarantują nam porcję dobrego humoru, wyruszymy też                        

w poszukiwaniu słodkości ukrytych w najmroczniejszych zakamarkach Zamku.  

Wreszcie, ciemną nocą czeka nas wyjątkowy Bal Straszaków! Buuu! 

 

10:00 - 11:00 - Nic strasznego! - turniej gier 
 

11:00 - 12:00 - Straszydłowo - projektowanie masek na wieczorny bal 
 

14:00 - 15:00 - Zamkowa alchemia - czarodziejskie eksperymenty 
 

15:00 - 16:00 - Potwornie śmieszne kalambury 
 

16:00 - 16:30 - Cukierkowa frajda - gra terenowa w poszukiwaniu ukrytych słodkości 
 

17:30 - 20:30 - Bal Straszaków 

Turniej Cukierek albo Psikus - turniej szalonych wyzwań 
 

Zmora z telewizora - quiz filmowy 

Przekonamy się, kto jest prawdziwym fanem ekranowych potworów? 
 

Pogromcy Duchów - zabawy zręcznościowe 

My się duchów nie boimy! Potrafimy je przechytrzyć... Na pewno nie uciekniesz? 
 

Hula Babula - wyścig na miotłach 

Licencja na latanie nie jest wymagana, wystarczy chęć dobrej zabawy! 
 

Konkurs na Strasznie Fajnego Straszaka 

Pokaż wszystkim, jak zostać królem potwornie dobrej zabawy! 
 

Tatuaże dla odważnych 
 

Szalona zabawa taneczna 
 

Powiedz: Buu! Halloweenowa fotościanka. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kochani Rodzicie i Drogie Pociechy, 

 

by w Zamku  bezpieczne były Wasze uciechy, 

Do Klubu Malucha prędko przybywajcie 

I zamkowych zasad –prosimy- przestrzegajcie: 

Buty przed wejściem niech grzecznie czekają, 

A rączki dezynfekcji przy wejściu podlegają. 

Wchodzicie bez własnych zabawek zgodnie z zasadami, 

Bo bawić się świetnie będziecie z Animatorami. 

Niech pozostaną zamknięte drzwi, pojemniki i szafy, 

Byście byli bezpieczni podczas Waszej zabawy. 

Dla dezynfekcji :  

piątek w  godzinach 17.30-18.30  

oraz  

sobotę w godzinach : 12.00-14.00, 16.30-17.30 

salę zamykamy 

I do innych atrakcji  Zamku serdecznie Was zapraszamy. 

 


