
 
FERIE ZIMOWE 2021 

w Bajkowym Zameczku 
 
I TYDZIEŃ  04.01. – 08.01.2021. 
 
04.01. poniedziałek 

„Zimowe opowieści” – Gdzie mieszka Pani Zima?- by znaleźć pałac 

Królowej Zimy dzieci będą musiały sprostać wielu wyzwaniom; 

warsztaty plastyczno-techniczne „Zimowy Zamek” 

 

 

05.01. wtorek  

 „Zimowe opowieści – Zamkowe kino - projekcja baśni „Zimowe 

wróżki” połączona z warsztatami plastyczno – technicznymi 

„Zimowe koronki zimowej wróżki”.  

  

 

06.01. środa 

 

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 

 

 

07.01. czwartek 

„Zimowe opowieści” – kolorowa zima zabawy badawcze ze 

śniegiem  „Co by było gdyby śnieg był kolorowy?” 

 

08.01. piątek 

„Zimowe opowieści – Bałwankowe przygody” – zabawy muzyczno-

ruchowe z Bałwankiem. 

 

„Zimowe opowieści” - warsztaty plastyczno-techniczne  – „Nie 

tylko śniegowe bałwanki” -skoro nie możemy ulepić ze śniegu 

białego bałwana, zrobimy go, więc z talerzyków i w sali 

postawimy. Pomalujemy go białą farbą, trochę ozdobimy. 

Poczekamy wszyscy razem na oznaki zimy! 

 
 
 



FERIE ZIMOWE 2021 
w Bajkowym Zameczku 

 
II TYDZIEŃ  11.01. – 15.01.2021 
 
11.01. poniedziałek 

„Zimowe opowieści” – zagadki  i łamigłówki zimowe  

  

 

12.01. wtorek 

„Zimowe opowieści” – zimowe melodie; bałwankowe karaoke / 

pląsy – zabawy muzyczne z Bałwankiem.  

„Zimowe opowieści” – muzyką malowane – warsztaty muzyczne – 

tworzenie obrazów zimowych inspirowanych muzyczną 

opowieścią. 

  

13.01 środa 
„Zimowe opowieści” – wesoło na śniegu   „Olimpiada Zimowa” – 
gry i zabawy zręcznościowe przeprowadzimy w oczekiwaniu na 
przyjście zimy. Gdy aura nam pozwoli, to na śniegu pobrykamy do 
woli, gdy zaś chlapa i plucha to w Bawilandii będzie zawierucha 
 

14.01. czwartek 

My się zimy nie boimy – wyjazd do Śląskiego Ogrodu 

Botanicznego w Radzionkowie na warsztaty terenowe. 

Podczas spotkania dzieci dowiedzą się co zimą robią owady, ryby, 

płazy, gady, ptaki i ssaki, komu należy pomóc i jak mądrze to 

zrobić. Warsztaty obfitują w różne ciekawostki wymagające od 

dzieci podjęcia aktywności, np. poszukiwanie tropów i śladów 

zwierząt. 

 

Wyjazd z przedszkola o godz. 9.00. 

 

15.01. piątek  

„Zimowe opowieści” – podróż do „Mlecznej krainy” – gry i zabawy 

przybliżające mleko i jego przetwory; warsztaty kulinarne „białe 

smakołyki”. 

  
 


