
 

Zabawy w Bajkogrodzie z Animatorami* 
 
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. 
 
28.12.2019 (Sobota) 
11:00 – 12:00 Poranna gimnastyka z bałwankami 
12:00 – 14:00 Ślady na śniegu – gra terenowa 
15:00 – 16:30 Ulepimy dziś bałwana – zajęcia sensoryczne z Olafem 
18:00 – 19:00 Śnieżne Mini Disco 
19:00 – 19:30 Balonowe bałwanki – warsztaty modelowania balonów 
 
Dzisiejszy dzień spędzimy z bałwankami! Zimowy poranek 
rozpoczniemy wspólną gimnastyką. Następnie wyruszymy 
 



 
 

tropem znaków pozostawionych na śniegu... Czy potraficie 
rozpoznać zwierzęta po ich śladach? Po przerwie wraz  
z bałwankiem Olafem wyczarujemy... ciepły śnieg! Wieczorem 
rozgrzejemy parkiet podczas Mini Disco, a dzień zakończymy 
również czarując – tym razem za pomocą balonów! 
 
29.12.2019 (Niedziela) 
11:00 – 12:00 Turniej Dixit 
12:00 – 13:30 Zajęcia plastyczne – lampiony i witraże 
15:00 – 16:00 Zimowa Zgaduj Zgadula – quiz wiedzy 
16:00 – 17:30 Ciepło/zimno – łamigłówki detektywistyczne 
18:30 –19:30 Wieczorne bajkoczytanie 
 
Dzisiejszy dzień rozpoczniemy od pobudzenia naszej wyobraźni 
w czasie turnieju Dixit! Aby umilić długie, zimowe wieczory 
własnoręcznie wykonamy również  fantazyjne lampiony i kolorowe 
witraże. Po południu czekają na nas wesołe zagadki i rebusy,  
a po nich pobawimy się w detektywów – czy uda nam się odszukać 
wszystkie ukryte pod śniegiem przedmioty? Wieczorem 
zrelaksujemy się, słuchając pięknych baśni i wyciszających 
kołysanek. 
 
30.12.2019 (Poniedziałek) 
10:00 - 11:00 Szyszkostwory – tworzenie dekoracji z szyszek 
11:00 – 12:00 Musicalowy quiz filmowy 
14:00 – 15:00 Lekcja tańca 
15:00 – 16:30 Przygotowania do wieczornego show – tworzenie 
wieczorowych kreacji i brokatowych tatuaży 
19:00 – 20:30 Taniec z gwiazdami – turniej taneczny i wspólna zabawa 
 
Dzień przejdziemy tanecznym krokiem! Na porannych zajęcia 
wykonamy fantazyjne stworzenia z leśnych szyszek. Sprawdzimy 
także, czy pamiętamy największe filmowe przeboje! Po południu 
zaczniemy przygotowania do wieczornego show. Nauczymy się 
kroków tanecznych, stworzymy wieczorowe kreacje, a także 
wykonamy fantastyczne, brokatowe tatuaże! Razem z rodzicami 
weźmiemy udział w niezapomnianym turnieju tańca – tego 
wieczoru każdy będzie prawdziwą gwiazdą! 

 

* 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. 


