
HARMONOGRAM ANIMACJI 
dla dzieci podczas 15 Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych U-RODZINY

7-8 października 2022

Obiad

Zabawy animacyjne, integracyjne, zabawy z chustą klanza 
Spacer po Toruniu: “W poszukiwaniu toruńskiego smoka i nie 
tylko...” 

Wyjście na warsztaty piernikowe w Piernikarni Starotoruńskiej lub
Muzeum Piernika. 

.

Wieczorne wyjście na pokaz multimedialny Fontanna Cosmopolis.

11:20 – 14:30

11:30 – 12:30
13:00 – 12:30 

14:30 – 15:30
15:45 – 16:30
16:30 – 18:00

19:30 – 21:30

14:30 – 15:30

15:45 – 16:00
16:00 – 17:00

Harmonogram wyjścia:

Mądre czytanie, czyli chwila z książką.
Zabawy animacyjne: zabawy z chustą klanza, skręcanie balonów, zabawy
sportowe

Obiad
Mądre czytanie, czyli chwila z książką. 
Zabawy animacyjne: zabawy ruchowe, zabawy sportowe: wyścigi w workach, zabawy z hula hop,
przeciąganie liny, chodzenie na szczudłach, turniej rycerski gry planszowe, quizy, kalambury,
zajęcia plastyczne

- podczas spaceru dzieci zobaczą najbardziej znane zabytki Torunia, ale 
będą musiały wykazać się także bystrością i sokolim okiem. Toruń kryje w sobie
wiele tajemniczych i rzeźb ukrytych w murach kamienic oraz na ulicach miasta.
Każde z dzieci otrzyma listę, na której będzie mogło zaznaczyć, ile punktów
wypatrzyło. 
Punkty, które odwiedźmy podczas spaceru to między innymi: Brama Klasztorna,
Krzywa Wieża, Dom Kopernika, Rzeźba osiołka, Rynek Staromiejski, Pomnik 
Filusia, Pomnik Kopernika, Smok Toruński. 

Fontanna jest jedną z najpopularniejszych atrakcji wodno-świetlnych w Toruniu.
Swoją konstrukcją jednocześnie nawiązuje do Układu Słonecznego i dzieła jednego z
najsłynniejszych Polaków, Mikołaja Kopernika – O obrotach sfer niebieskich.

Podczas warsztatów uczestnicy własnoręcznie wykonają piernik – tak jak czynili to dawni mistrzowie.
Dowiedzą się także jakie były dawne tradycje piernikarskie, poznają najciekawsze legendy związane z
toruńskim specjałem oraz poczują zapach, 
pochodzących z dalekich krain, przypraw korzennych
Harmonogram:
11:20 zbiórka przy recepcji
11:30 wyjście z hotelu
12:00 rozpoczęcie warsztatów
ok 14:00 powrót do hotelu 

19:30 zbiórka pod recepcją
19:40 wyjście z hotelu
20:00 start pokazu fontann
21:00 zakończenie pokazu
21:30 powrót do hotelu

(Warunkiem udziału w spacerze jest pisemna zgoda rodzica.)
Harmonogram wyjścia:
12:50 spotkanie przy recepcji
13:00 wyjście z hotelu
ok 14:30 Powrót do hotelu 

DZIEŃ 1 - 7.10.2022

DZIEŃ 2 - 8.10.2022




