
 
WAKACJE NA MAZURACH 

 
 
 

 ANIMACJE  
I tydzień  

Obejmuje: 29.06-4.07,  13-18.07,  27.07-1.08,  10-15.08,  24-29.08 

 

PONIEDZIAŁEK   

11:00 - 12:00 Las Między Światami – zabawy integracyjne 
Wyruszmy wspólnie w podróż po równoległych światach! Gry i zabawy pozwolą nam lepiej poznać się 
i zintegrować. 
 
12:00 - 13:00 Zaczarowana jabłoń – tworzenie zakładek do książek 
Każda książka to wielka przygoda! Niech towarzyszą nam w nich wyjątkowe zakładki, które zabierzemy                 
ze sobą lub podarujemy bliskiej osobie jako wyjątkowy prezent. 
 
14:00 - 15:30 U początków Narnii – warsztat tworzenia komiksu 
Połączmy siły i stwórzmy wspólnie obrazkową historię o początkach Narnii i jej fantastycznych 
mieszkańcach! 
 
15:30 - 17:00 Magiczne pierścienie wuja Andrzeja - podchody 
Po odnalezieniu pierścieni będziemy mogli przenieść się do świata Narnii. Nie traćmy więc czasu i ruszmy 
w drogę! 
 
18:00 - 19:00 Karaoke z Aslanem 
Aslan pieśnią stworzył świat Narnii. Poczujmy siłę naszych głosów i zaśpiewajmy największe przeboje! 

 

WTOREK  

11:00 - 12:00 Walizki na drogę - warsztaty plastyczne 
Wraz z rodzeństwem Pevensie wyruszamy w drogę do domu Profesora. Własnoręcznie przygotujmy zatem 
walizki, w których przechowamy zdobyte nagrody, pamiątki i wakacyjne skarby! 
 
12:00 - 13:00 W domu Profesora – zajęcia detektywistyczne 
Poznając zakamarki domu Profesora postarajmy się odszukać ukryte wskazówki i znaleźć sposób, jak 
możemy je wykorzystać do wspólnej zabawy. 
 
14:00 - 15:00 Po drugiej stronie szafy - wielka zabawa w chowanego 
Umilmy sobie czas szaloną zabawą! Kto wie, może znajdziemy kolejne, ukryte przejście do magicznego 
świata... 
 
 
 
 



 
15:00 - 16:00 Turniej wiedzy o wynalazkach 
Edmund zostawił w Narnii latarkę, która na pewno wzbudziła zainteresowanie Narnijczyków. Wytężmy 
swoje umysły i sprawdźmy, jak wiele wiemy o znanych odkrywcach, naukowcach i wynalazkach, które 
zmieniły 
nasz świat! 
 
16:00 - 17:00 Opowieści Pana Tumnusa - popołudniowe bajkoczytanie 
Wsłuchajmy się w fantastyczne opowieści i nabierzmy sił na wieczorną zabawę! 

18:00 - 19:00 Mini Disco 

 

ŚRODA  

11:00 - 12:00 Spotkanie z Profesorem – zajęcia przyrodnicze 
Zgłębmy tajniki świata natury na podstawie tajemnych zapisków z notatnika Profesora! 
 
12:00 - 13:00 Turniej boule 
Pora na grę na świeżym powietrzu - dobra zabawa gwarantowana! 
 
 
14:00 - 15:00 Mieszkańcy Narnii – warsztaty plastyczne 
Fauny, centaury, driady... czy już je spotkaliście? Pokażcie wszystkim, jak wyglądają w Waszej 
wyobraźni! 
 
15:00 - 16:00 Wyprawa z Bobrami - tor przeszkód 
Pan Bóbr to znakomity inżynier - potrafi zbudować tamę, tunel oraz znakomity tor przeszkód. Czy uda nam 
się go pokonać? 
 
16:00 - 17:00 Quiz wiedzy o Narnii 
Przypomnijmy sobie, jak wiele zapamiętaliśmy z poprzedniej wizyty w krainie Narnii... 
 
18:00 - 19:00 Rodzinne Kalambury 
Zaprośmy Rodziców i sprawdźmy, czy i oni mogą dostać się do świata magii i wyobraźni. 

 

CZWARTEK  

11:00 - 13:00 Bitwa o Narnię - turniej gier drużynowych 
Stawmy czoło wyzwaniom i stoczmy rozgrywkę, nie zapominając o świetnej zabawie! 
 
14:00 - 15:00 Tarcze i miecze - zajęcia plastyczne 
Niezbędnik każdego rycerza i walecznej księżniczki - przygotujmy wyjątkowe miecze i tarcze, które 
uświetnią popołudniową ceremonię. 
 
15:00 - 16:30 Wyprawa do Ker - Paravel – gra terenowa 
Wyruszmy na pełną pułapek wyprawę do zamku, aby wypełnić przepowiednię i zasiąść na tronach! 
 
16:30 - 17:00 Ceremonia pasowania na Królów i Królowe 
Synowie Adama i Córki Ewy - nadeszła pora, abyście zajęli miejsce na tronach i przywrócili w Narnii 
wiosnę! 



 
18:00 - 19:00 Wieczór gier planszowych 
To jeszcze nie koniec dzisiejszej zabawy - dajmy się wciągnąć w pasjonujące rozgrywki. 

 

PIĄTEK  

11:00 - 12:00 Spacer do Kamiennego Stołu 
Rozpocznijmy dzień od wspólnej wyprawy w poszukiwaniu samego serca Narnii. 
 
12:00 - 13:00 Zaczarowane ptasie mleczko - eksperymenty chemiczne 
Znamy już zgubne skutki ptasiego mleczka, pod którego urokiem znalazł się Edmund. Poznajmy tajniki 
alchemii      i zbadajmy różne magiczne substancje. 
 
14:00 - 15:00 W kraine wyobraźni - turniej Dixit 
Rozgrywka w Dixit to wyjątkowy trening wyobraźni;  przed dalszą zabawą puśćmy więc wodze fantazji, 
wymyślając fantastyczne hasła! 
 
15:00 - 16:00 Spotkanie z Białą Czarownicą – zabawy zręcznościowe 
Czy uda nam się przechytrzyć Jadis i uniknąć zastawionych przez nią pułapek? 
 
16:00 - 17:00 Szalik dla Tumnusa – warsztat projektowania kostiumów 
Przygotujmy niesamowite kreacje na wieczorny pokaz, inspirując się fantastycznymi mieszkańcami Narnii! 
 
18:00 - 19:00 Mini Disco z wieczornym pokazem mody 
Pora na zaprezentowanie naszych projektów i wspólną zabawę! 

 

SOBOTA 

11:00 - 12:00 Rozgrzewka z Ryczypiskiem 
Kolejny dzień naszych rycerskich zmagań zaczniemy pod okiem walecznego dowódcy mysich oddziałów! 
 
12:00 - 13:00 Piknik przygodowy 
Spędzając czas na zielonej, narnijskiej łące, zachowajmy czujność - może i tym razem czekają na nas 
emocjonujące przygody? 
 
14:00 - 15:30 Na ratunek Edmundowi - podchody 
Kolejny raz musimy połączyć siły i ruszyć głową, aby wyzwolić Edmunda z rąk Czarownicy i połączyć 
rodzeństwo. 
 
15:30 - 17:00 Wyprawa na Srebrne Morze – warsztaty plastyczne 
Za pomocą różnych technik zaprojektujmy i zbudujmy łodzie i okręty, którymi wybierzemy się w podróż                 
po najodleglejszych zakątkach narnijskich mórz. 
 
18:00 - 19:00 Rodzinny quiz filmowy 
Raz jeszcze zabierzmy rodziców do świata magii i przypomnijmy sobie filmy, w których pełno jest czarów                
i magicznych stworzeń.  
 
 
 
 
 


