
  

MAJÓWKA NA ZAMKU W RYNIE 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

ANIMACJE W BAJKOGRODZIE* – 
27.04 Sobota (Poznajmy się na Zamku)  

Aby odkryć tajemnice zamku, a przede wszystkim nowych Przyjaciół, pierwszego dnia 
animacji proponujemy wspólne zabawy integracyjne. Wyprawimy się  na zwiedzanie 
zamku, aby  stworzyć  zagadki do tajemniczej  gry terenowej. To doskonała okazja 
do poznania zarówno siebie jak  i tego niezwykłego miejsca.    
 
10.00 - 11:30  zabawy powitalne  
11.30 - 13:00  zabawy integracyjne  
14:00 - 16:00  podchody -poznawanie tajemnic zamku  
16:00 - 17:00 quizomaniak                                                                                                                                          
18:00 - 19:00 wieczorne Mini Disco 

28.04. Niedziela (Śladami wiosny)  
Rozpoczniemy arcyciekawą wyprawę śladami wiosny. Pełni wrażeń  przygotujemy 
wspaniałe wiosenne wianki, bransoletki oraz stroje,  które wieczorem – podczas pokazu 
mody- zaprezentujemy Rodzicom. Gra terenowa dostarczy nam natomiast  pozytywnych 
emocji  i niezapominanych wrażeń.  

10:00 – 12:00 poranne warsztaty: „śladami wiosny" 
13:00 – 14:00 warsztaty twórcze: „kwieciste wianki" 

14:00 – 15:00 gra terenowa dla Bystrzaków                                                                   
15:00 – 16:00 gry i zabawy integracyjne                                                                                                    
17:00 – 18:00 wiosenny pokaz mody 



 

29.04. Poniedziałek  (Dzień harcerza)  
Przeniesiemy się do świata przygód i wartości. Podczas gier i zabaw zdobędziemy bowiem 
sprawności harcerskie. Zaprojektujemy także swoje własne harcerskie odznaki. Nie może 
zabraknąć  podchodów, które tak bardzo lubimy.  
 
11:00 - 12:00 zabawy integracyjne wprowadzające w harcerski świat 
12:00 - 13:00 warsztaty plastyczne – tworzenie odznak harcerskich 
14:00 - 15:00 podchody:  „miej oczy i uszy szeroko otwarte” 
15:00 - 17:00 gry i zabawy ruchowe –zdobądź sprawności harcerskie                                                      
18:00 - 19:00 harcerska quizomania 

 

30.04. Wtorek (Każdy jest wyjątkowy)  
Każdy z nas ma jakiś wyjątkowy talent. Podczas „dnia talentów”  będziemy mieli okazję 
zaprezentować własne. Na zajęciach  Projekt Runway Kids zaprojektujemy szykowne 
kreacje. A wieczorem rozpocznie się długo wyczekiwane  show, czyli Mam talent! Będzie 
dużo śmiechu, radości  oraz muzyki.  

11:00 - 12:00 kalambury  
12:00 – 13:00 tworzenie wieczorny kreacji – Projekt Runway Kids 
14:00 – 15:00 przygotowania do „Mam talent!” 
15:00 - 17:00 turniej „60 sekund”                                                                                                                    
18:00 - 19:00 „Mam talent!” 

01.05 Środa (Mały wielki  artysta)  
Tego dnia każdy artysta będzie mógł pobudzić swoją wyobraźnię i stworzyć unikatowe 
rękodzieło, niezwykłą pamiątkę z wypoczynku. Swoje zmyły rozbudzimy za pomocą ścieżki 
sensorycznej. Na zakończenie dnia odbędzie się Mini Disco. Szaleństwa 
 na parkiecie nigdy za wiele! 
  
11:00 - 12:00  zabawy integracyjne 
12:00 - 13:00 warsztaty sensoryczne 
14:00 - 15:00  zabawy integracyjne 
15:00 - 16:00 warsztaty origami 
16:00 – 17:00 turniej Bystrzaka                                                                                                                     
18:00 – 19:00 wieczorne Mini Disco 

02.05 Czwartek (Dzień Podróżnika)  
Czeka nas wyprawa w nieznane w poszukiwaniu przygód. Odwiedzimy wiele niezwykłych 
miejsc. Poznamy ciekawostki, tradycje i charakterystyczne zabytki dla różnych zakątków na 
świecie. Zaprojektujemy wyjątkowe pocztówki z podróży dla Rodziny. 
 
10:00 - 11:00 poranna przygotowania do wieczornego show 
11:00 - 12:00 warsztaty plastyczne projektowania pocztówek                                                                               
13:00 - 14:00 gra terenowa "W podróży dokoła świata”  



 
 
 
 
14:00 - 16:00 rodzinny teleturniej "Jaka to nutka?" - muzyka z różnych części świata                           
17:00 - 18:00 „Zamkowa Eurowizja” -konkurs piosenki  

03.05. Piątek (Kocham cię, Polsko!)  
To szczególny dzień dla Polski. Podczas zajęć plastycznych zrobimy swoje flagi narodowe 
 i niespodziankę. Po południu czeka nas wielki teleturniej rodzinny "Kocham cię, Polsko!" 
Będzie wiele konkurencji oraz zagadek z wiedzy o naszej ojczyźnie. Na zakończenie dnia 
obejrzymy wieczorne kino , które z pewnością nas zachwyci.  
 
11:00 - 12:00 warsztaty tworzenia flag narodowych i niespodzianki  
12:00 - 13:00 warsztaty geograficzno - przyrodnicze 
14:00 - 15:00 zabawa terenowa "W jakim kraju jestem?" 
15:00 - 17:00 rodzinny teleturniej "Kocham cię, Polsko!" 
18:00 - 19:00 wieczorne kino na dużym ekranie  

04.05. Sobota (Majówkowych wspomnień czar)  

To będzie dzień cudownych wspomnień. Wspólnie stworzymy rysunek XXL,  opowiadając  
o naszych szalonych majówkowych zabawach. A na koniec puścimy wodze fantazji, 
rozgrywając  turniej Dixit.  
 
10:00 - 11:00  poranny Turniej Bystrzaka                                                                                                                  
11:00 - 12:00  warsztaty manualne -tworzenie rysunku XXL 
13:00 - 13:30 turniej Dixit 
14:30 - 16:00 turniej Bingo                                                                                                                                
17:00 - 18:00 pożegnalne Mini Disco 
 
 
 

* 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) 


