
 

Zabawy w Bajkogrodzie z Animatorami* 
 

W programie pobytu SYLWESTROWEGO m. in. : 
 
 
 
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! 
 
 
31.12.2019 (Sylwester) 
 
11:00 – 13:00 Przygotowania do balu – wspólne tworzenie foto-ścianki 
i kotylionów 
13:00 - 14:00 Daj mi proszę gwiazdkę z nieba – kartki noworoczne 
16:00 – 17:00 Co za rok! – quiz wiedzy 
19:00 Bal Sylwestrowy w blasku fleszy 
 

Sylwestrowe szaleństwo coraz bliżej! Tym razem wybierzemy się  
na bal skąpany w blasku fleszy. Aby poczuć się jak prawdziwe 

gwiazdy, przygotujemy kolorowe kotyliony na wieczorną zabawę 
oraz fantazyjną foto-ściankę – takie zdjęcia będą niezwykłą 

pamiątką! Pamiętamy także o życzeniach dla naszych bliskich, 
dlatego własnoręcznie przygotujemy kartki noworoczne. 

Oszczędzając siły na nocne szaleństwo, postaramy się odgadnąć, jakie 
ciekawe filmy, piosenki i postacie były popularne w mijającym roku. 

Wieczorem spotkamy się na balu, aby pośród tańców i zabaw 
odliczać do powitania Nowego Roku! 

 



 
 
1.01.2020 (Nowy Rok) 
 
11:00 – 12:00 Noworoczne postanowienia – konkurs plastyczny 
12:00 – 13:30 Wieża wspomnień – zajęcia plastyczno – ruchowe 
15:30 – 17:00 Gdzie się podział Stary Rok? – podchody 
17:00 – 18:00 Przygotowania do wieczornego show 
19:00 – 20:00 Rodzinne karaoke 
 

Nowy Rok rozpoczniemy konkursem plastycznym, przelewając 
na papier swoje noworoczne postanowienia, plany i marzenia. 
Czy budowaliście kiedyś wierzę ze wspomnień? Dziś wspólnie 

zbierzemy nasze wspomnienia z minionego roku, aby lepiej 
zapamiętać wszystkie cudowne chwile! Sprawdzimy także, 
czy Stary Rok przypadkiem nie zaszył się gdzieś w zawiłych 
korytarzach zamku... A po odpowiednich przygotowaniach 

spotkamy się na szalonym, rodzinnym karaoke, aby śpiewająco 
rozpocząć Rok 2020! 

 
 
 

 
 

* 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. 

 
 
 
 


