BAL SYLWESTROWY DLA DZIECI w wieku 6-13 lat
Z NOCOWANIEM
Start: 31.12.2018r godz. 18:00
Finał: 01.01.2019r godz. 10:00

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ
LP

Godzina

Aktywność

1

18.00-18.30

Zbiórka, przedstawienie regulaminu i planu zabawy

2

18.30-19.30

Zabawy integracyjne w grupach i wspólnie (m.in. „krążące
pudełko zadań”, „kto tu rządzi”, „kalambury”, „tabu”)

3

19.30-20.00

Przygotowanie uroczystej kolacji

4

20.00-21.00

Uroczysta kolacja

5

21.00-22.00

Zabawy plastyczne – przygotowanie masek sylwestrowych i
przebrań

6

22.00-22.30

Sylwestrowa sesja zdjęciowa

7

22.30-23.30

Zabawa taneczna z konkursami – cz.1 (m.in. „ogon osiołka”,
„balonowa siatkówka”, „taniec na gazecie”)

8

23.30-00.00

Poszukiwanie Nowego Roku – zagadki detektywistyczne,
odnajdywanie ukrytych atrybutów

9

00.00

Przywitanie Nowego Roku

10

00.00-01.00

Zabawa taneczna z konkursami – cz.2 (m.in. „balonowa głowa”,
„slalom z jajkiem”, „jabłko na kiju”, „zośka w wiadrze”)

11

01.00-01.30

Przygotowanie do snu – toaleta wieczorna

12

01.30-03.00

Bajkoterapia przy świecach / Seans filmowy

13

03.00-08.00

Cisza nocna = sen

14

08.00-08.30

Poranna toaleta

15

08.30-09.30

Śniadanie Noworoczne

16

09.30-10.00

Pożegnanie i odbiór dzieci

Oprócz zadań przewidzianych w ramowym planie, w salach będą przygotowane
tematyczne stanowiska. Każde dziecko będzie mogło z nich skorzystać (oczywiście pod
opieką trenera). Przewidujemy pokoje: eksperymenty chemiczne, play station, robotyka.
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Menu – kolacja:
sałatki (kebabowa, jarzynowa, makaronowa z kurczakiem)
dania ciepłe (kotleciki drobiowe+ryż, barszcz + paszteciki,)
przekąski wytrawne (pizzerinki, minikanapeczki, roladki francuskie, minitortille)
ciasta (brownie, szarlotka)
przekąski słodkie (ciasteczka, paluszki, chrupki)
napoje (herbata owocowa, woda, soki)

Menu – śniadanie:
jogurty, płatki owsiane / kukurydziane, mleko, dżem, wędlina, ser, pieczywo, warzywa,
owoce, herbata

Koszt:
200zł (20zł zniżki dla naszych kursantów, ich przyjaciół i rodzeństwa)

Dokumenty do pobrania:
www.torunakn.pl/bal-sylwestrowy-2018

Co zabrać ze sobą:
szczotka do zębów, piżama, poduszka, śpiwór, karimata (opcjonalnie)

Zapisy:
tel. 726 775 767
mail: sekretariat@torunakn.pl
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