Ferie zimowe

Green Mountain Hotel***** & Green Apartments
Grafik zajęć dla dzieci i dorosłych od 13.01.2020 r. do 23.02.2020 r.

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

10:00-12:00
Magiczna zima |
Zrobimy Cię w balona1

10:00-12:00
Psi zaprzęg3

10:00-12:00
Pingwiny z Madagaskaru5
Zabawy w sali

10:00-12:00
Królowa Śniegu7

Zabawy na zewnątrz
lub wewnątrz

10:00-12:00
Kraina Lodu9

11:00-11:45
Pilates*

11:00–11:45
Zdrowy kręgosłup

11:00–11:45
Aqua Aerobic*

Zabawy w sali

Zabawy na zewnątrz
lub wewnątrz

12:30-13:15
Pilates*

11:00–11:45
Aqua Aerobic*

Grupa do 25 osób
Zapewniamy maty

Basen
Grupa do 25 osób

Grupa do 25 osób
Zapewniamy maty

18.00-20.00
Magiczne popołudnie2

18.00-20.00
Psi zaprzęg 4

18.00-20.00
Klaun Rufi Rafi Show6

Zabawy w sali

Grupa do 25 osób
Zapewniamy maty

Basen
Grupa do 25 osób

18.00-20.00
Zabawy detektywistyczne8

18.00-20.00
Bal w Krainie Lodu
Wyjątkowy wieczór
dla całych rodzin10

*Obowiązują zapisy w Recepcji Hotelu lub Recepcji Apartamentów na dzień przed planowanymi zajęciami do godz. 18:00. Na zajęcia dla dorosłych zapisy na Recepcji Wellness & SPA.
Liczba osób na każde zajęcia jest ograniczona. Pod uwagę brana jest kolejność zgłoszeń.
**Zastrzegamy sobie prawo do zmiany programu. W przypadku niepogody / niskiej temperatury zajęcia na zewnątrz mogą zostać odwołane.
Warsztaty dla dzieci odbywają się w w Hotelu, w Sali +2. Zajęcia stacjonarne dla dorosłych odbywają się w strefie Wellness & SPA.

1. Magiczna zima | Zrobimy Cię
w balona
»» Zabawy z wykorzystaniem
balonów – okrągłych i długich
»» Balonowe gniotki
»» Balonowe kreacje z długich balonów
»» Zamykanie dzieci w wielkiej
bańce mydlanej

2. Magiczne popołudnie
»» Pokaz iluzji w wykonaniu magika
»» Nauka prostych sztuczek – bazujemy
na zestawie do czarów
»» Chodząca maskotka Myszka Miki

3. Psi zaprzęg

5. Pingwiny z Madagaskaru

7. Królowa Śniegu

9. Kraina Lodu

»» Zapraszamy do współpracy
tresera z psem (owczarek niemiecki).
Ok. 30 min
»» Psiakowe zabawy na śniegu
z animatorami

»» Pingu Hip Hop – nauka tańca
z instruktorką
»» Warsztaty wytwarzania pingwinków
i innych madagaskarowych
zwierzątek z kolorowych, kudłatych,
kreatywnych drucików
»» Animatorzy w strojach pingwinów

»» Budowa zamku Królowej Śniegu
»» Bitwa na śnieżki
»» Zabawy ruchowe na śniegu
»» Wielkie Bańki mydlane
»» Maszyna do baniek

»» Warsztaty tworzenia Krainy Lodu
zamkniętej w słoiku
»» Warsztaty tworzenia masek
karnawałowych
»» Zabawy w tematyce Krainy Lodu

»» Zimowe przebieranki
»» (stroje z białej bibuły, papieru
toaletowego)
»» Bitwa śnieżna
»» (wykorzystujemy papier ze strojów,
drzemy go i robimy śnieżki)
»» W tego samego papieru wyklejamy
przygotowane wcześniej bałwanki
duże, które zawieszamy na ścianie.
»» Robimy papierowe śnieżynki
i rozwieszamy w sali

10. Bal w Krainie Lodu
Wyjątkowy wieczór dla
całych rodzin

4. Psi zaprzęg - warsztaty
»» Warsztaty tworzenia psiaków
z koralików, które animator zgrzewa
»» Przerabiamy dzieci w psiaki malowanie buziek
»» Psiakowe zabawy z animatorami
z wykorzystaniem długich tuneli,
chusty animacyjnej; psi tor przeszkód
»» Animatorzy w psiakowych strojach
»» Chodząca maskotka Pluto

6. Klaun Rufi Rafi Show
»» Klaun Rufi Rafi Show Spektakl
interaktywny na wesoło – 30 min
»» Maszyna kleksograficzna –tworzymy
niezwykłe obrazki
»» Animacje cyrkowe pt. Wyginam
Śmiało Ciało –warsztaty cyrkowe

lub

8. Zabawy detektywistyczne
»» Szukamy z Kajem zaginionej Gerdy
»» Wzorujemy się na escape room

»» Animacje taneczne
»» Zabawy ruchowe
»» Maszyna do baniek mydlanych
»» Maszyna do dymu
»» Światła dyskotekowe
»» 2 animatorki (Anna i Elsa)
»» Chodząca maskotka Olaf
»» Stanowisko tatuaży brokatowych
– 1 animator

