
 
 
 

          ZAMKOWE WAKACJE NA MAZURACH 
 
 

 
 
 

ANIMACJE  
II tydzień  

Obejmuje: 6-11.07,  20-25.07,  3-8.08,  17-22.08 

 
PONIEDZIAŁEK  

 
11:00 - 12:00 Powrót do Narnii - zabawy integracyjne 
Znów wybieramy się w podróż do Narnii; trzymajmy się razem i zacznijmy dzień wspólną zabawą! 
 
12:00 - 13:00 W krainie wiecznej Zimy – warsztaty sensoryczne 
Śnieg w lecie? To skutek panowania Białej Czarownicy. Zanim jednak ją pokonamy, pobawmy się trochę 
białym 
puchem! 
 
14:00 - 15:30 W poszukiwaniu Aslana - podchody 
Gdzie podział się dawno niewidziany Aslan? Czy czujecie jego obecność? Chodźmy go odnaleźć! 
 
15:30 - 17:00 W Krainie Cieni - warsztaty teatralne 
Jakie przygody czekają nas w magicznej kranie? Kogo tu spotkamy? Opowiedzmy o tym i przygotujmy 
fabułę 
oraz postacie niezwykłego widowiska! 
 
18:00 - 19:00 Rodzinny pokaz teatralny 
Zaprośmy naszych Bliskich i zaprezentujmy im efekt naszej pracy! Może wyruszą z nami w dalszą 
wędrówkę? 

 
WTOREK 

 
11:00 - 12:00 Rycerska rozgrzewka 
Rycerze i Damy! Dzień zaczniemy aktywnie – wspólną rozgrzewką. 
 
12:00 - 13:00 Lekcja astronomii doktora Korneliusa 
Tajemniczny doktor Kornelius pozostawił sekretne notatki, w których pozostawia nam wiele ciekawostek                 
o tym, co zapisane jest w gwiazdach! 
 
14:00 - 15:00 Warsztat łucznictwa z Zuzanną 
Wykonajmy strzały i potrenujmy łucznictwo przed Wielkim Turniejem! 
 
15:00 - 17:00 Wielki Turniej księcia Kaspiana 
Nadeszła chwila, abyśmy sprawdzili swoje umiejętności i podjęli wyzwania Kaspiana! 
18:00 - 19:00 Mini Disco na Tanecznym Uroczysku 
Poznajmy zwycięzców Turnieju i zakończmy dzień radosną zabawą! 



 
ŚRODA 

 
11:00 - 12:00 Turniej Smite 
Smite to wciągająca gra, dzięki której potrenujemy swoją celność i koncentrację. 
 
12:00 - 13:00 Wyciąg z ogniokrzewu – zajęcia botaniczne 
Jedna kropla wyciągu uleczy każdą ranę - poznajmy, jakie tajemnicze moce kryją się w roślinach! 
 
14:00 - 15:30 Tajemnicze zaklęcia – warsztaty szyfrowania 
Jak właściwie odczytać zaklęcie Kamiennego Stołu? Poznajmy tajemnicze szyfry i odczytajmy ukryte 
wiadomości! 
 
15:00 - 17:00 Podróż Wędrowca do Świtu – gra terenowa 
Wyruszamy z misją odnalezienia zaginionych baronów. Zachowajmy czujność, czeka nas bowiem 
ekscytująca 
wyprawa na nieznane wyspy! 
 
18:00 - 19:00 Rodzinne Bingo! 
Sprawdźmy, komu dziś dopisze szczęście. 

 
 

CZWARTEK 
 

11:00 - 12:00 Taneczna pobudka 
Nabierzmy energii na cały poranek, zaczynając dzień w rytmie muzyki. 
 
12:00 - 13:00 Bitwa pod Beruną - turniej "dwa ognie" 
Drużynowy pojedynek w duchu przyjaznej rywalizacji w jedną z najbardziej popularnych gier! 
 
14:00 - 15:00 Seans relaksacyjny 
Kojąca muzyka, przyjemne zapachy, a może delikatny masaż? Po trudach porannych zmagań zafundujmy 
sobie chwilę odpoczynku. 
 
15:00 - 17:00 Podmuch Aslana - warsztaty tworzenia latawców 
Pełni sił przystąpimy do konstruowania i testowania fantastycznych podniebnych latawców! 
 
18:00 - 19:00 Wieczór zabaw podwórkowych 
Niczym Bri pobiegajmy na łące, pobawmy się w zabawy podwórkowe, przekazane przez Szastę i Arawis. 
 

 
PIĄTEK 

 
11:00 - 12:00 Spacer po Samotnych Wyspach 
Wędrując szlakiem Wysp zbierzmy znalezione po drodze cenne skarby - może przydadzą nam się w 
dalszych 
zabawach? 
 
12:00 - 13:00 Masa piaskowa - zajęcia plastyczne 
Jakie cuda możemy wyczarować za pomocą piasku? Sprawdźmy to, zmieniając się w prawdziwych 
artystów. 
 
14:00 - 15:00 Zagadki Błotosmętka - turniej wiedzy przyrodniczej 



Co wiemy o otaczającym nas świecie przyrody? Błotosmętek prosto ze swoich bagien przyniósł nam 
mnóstwo pytań, na które odpowiedzi mogą okazać się nieoczywiste... 
 
 
 
15:00- 16:30 Kostki opowieści - tworzenie gry 
Zagrajmy w stworzoną przez nas wersję gry "story cubes". 
 
16:30 - 17:00 Ceremonia pasowania na królów i królowe 
Kto jeszcze nie zasiadł na tronie? Nadeszła pora, aby władzę w Narnii przejęli prawowici następcy tronu! 
 
18:00 - 19:00 Mini Disco 

 
 

SOBOTA 
 

11:00 - 12:00 Turniej o puchar Cesarza Samotnych Wysp 
Przed nami liczne konkurencje, w których musimy wykazać się sprytem, odwagą i rozsądkiem. 
 
12:00 - 13:00 Pozdrowienia z Narnii – warsztat projektowania pocztówek 
A gdyby tak przesłać pozdrowienia z Narnii? Podzielmy się wspomnieniami z wakacji, projektując 
własne pocztówki. 
 
14:00 - 15:00 W ruinach Ker-Paravel – warsztaty konstrukcyjne 
Jak wyglądał wielki zamek, zanim zrujnowali go Telmarowie ? Zaprojektujmy wspólnie, jak może 
wyglądać           po odbudowie siedziba królów ! 
 
15:00 - 16:00 Jaka to nutka? - teleturniej muzyczny 
Wielkie przeboje, melodie, które zapadły nam w pamięć... Turniej muzyczny to świetna okazja, aby 
odświeżyć sobie ulubione piosenki! 
 
16:00 - 17:00 Popołudnie w świecie baśni 
Zanurzmy się w świecie wyobraźni, wsłuchując w fantastyczne opowieści! 
 
18:00 - 19:00 Turniej dzieci vs. rodzice 
Kto wykaże się większym sprytem, wiedzą i odwagą? Sprawdźmy, czy także Rodzice będą gotowi na 
wyzwania przygotowane przez samego Aslana ! 

 

 

 

 

 


