
 Plan zajęć - Lato w mieście 2022 

Ogólny plan zajęć 

08:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i 

higieny. 

08:30 – 09:00 Czynności higieniczne, śniadanie. 

09:30 – 12:00 Zajęcia prowadzone na terenie szkoły lub wyjścia poza teren placówki - 

integracyjne, ruchowe, twórcze, plastyczne, kulinarne, czytelnicze. 

12:00 – 12:45 Obiad 

12:45 – 15:30 Zajęcia prowadzone na terenie szkoły lub wyjścia poza teren placówki - 

integracyjne, ruchowe, twórcze, plastyczne, kulinarne, czytelnicze. 

15:30 – 16:00 Zakończenie zajęć. Odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów. 

 

Szczegółowy plan zajęć 

Wtorek 16 sierpnia 2021r. 

08:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i 

higieny. 

08:30 – 09:00 Czynności higieniczne, śniadanie. 

09:00 – 10:00 Zajęcia integracyjne 

10:00 – 10:30 Zajęcia językowe – gry i zabawy z językiem angielskim 

10:30 – 12:00 – dywan interaktywny/zabawy grupowe 

12:00 – 12:45 Obiad 

12:45 – 14:00 Zajęcia plastyczne – lody z papieru kolorowego. 

14:00 – 15:00 Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym – plac zabaw, gry zespołowe. 

15:00 – 15:30 Swobodne zabawy dzieci  - gry planszowe, układanie puzzli itp. 

15:30 – 16:00 Zakończenie zajęć. Odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów. 

Środa 17 sierpnia 2021r. 

08:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i 

higieny. 

08:30 – 09:00 Czynności higieniczne, śniadanie. 

09:30 – 12:00 Wyjście do kina  

12:00 – 12:45 Obiad 



12:45 – 14:30 Zajęcia plastyczne 

14:30 – 15:30 Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym – plac zabaw, gry zespołowe. 

15:30 – 16:00 Zakończenie zajęć. Odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów. 

 

Czwartek 18 sierpnia 2021r. 

08:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i 

higieny. 

08:30 – 09:30 Czynności higieniczne, śniadanie. 

09:30 – 12:00 Wyjście do Hula kula (kręgle, sala zabaw) 

12:00 – 12:45 Obiad 

12:45 – 14:00 Zajęcia komputerowe  

14:00 – 15:30 Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym – plac zabaw, gry zespołowe.  

15:30 – 16:00 Zakończenie zajęć. Odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów. 

 

Piątek 19 sierpnia 2021r.  

08:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i 

higieny. 

08:30 – 09:00 Czynności higieniczne, śniadanie. 

09:00 – 9:30 Gry stolikowe – układanie puzzli, układanki, gry planszowe. 

09:30 – 12:00 Zajęcia integracyjne – gry i zabawy zespołowe. 

12:00 – 12:30 Obiad 

12:30 – 14:30 Fablab – filcowe zawieszki/breloczki. 

14:30 – 15:30 Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym – plac zabaw, gry zespołowe. 

15:30 – 16:00 Zakończenie zajęć. Odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów. 

 

 

Poniedziałek 22 sierpnia 2021r. 

08:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i 

higieny. 

08:30 – 09:00 Czynności higieniczne, śniadanie. 



09:15 – 12:00 Wyjście do Centrum Nauki Kopernik 

12:00 – 12:45 Obiad 

12:45 - 14:00 Spacer po Starówce – plac zabaw. 

14:00 – 15:30 Fablab – łapacze snów 

15:30 – 16:00 Zakończenie zajęć. Odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów. 

 

Wtorek 23 sierpnia 2021r. 

08:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i 

higieny. 

08:30 – 09:00 Czynności higieniczne, śniadanie. 

09:00 – 12:00 Wyjście do kina 

12:00 – 12:45 Obiad 

12:45 – 14:00 Zajęcia plastyczne – malowanie na folii spożywczej. 

14:00 – 15:00 Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym – plac zabaw, gry zespołowe. 

15:00 – 15:30 Zajęcia językowe – gry i zabawy po angielsku. 

15:30 – 16:00 Zakończenie zajęć. Odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów. 

Środa 24 sierpnia 2021r. 

08:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i 

higieny. 

08:30 – 09:00 Czynności higieniczne, śniadanie. 

09:00 – 11:00 Wyjście na basen. 

11:00 - 12:00 - Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym – plac zabaw, gry zespołowe. 

12:00 – 12:45 Obiad 

12:45 – 14:30 Zajęcia kulinarne – sałatka owocowa 

14:30 – 15:30 Zajęcia plastyczne – letnia łąka (widelce). 

15:30 – 16:00 Zakończenie zajęć. Odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów. 

 

Czwartek 25 sierpnia 2021r. 

08:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i 

higieny. 



08:30 – 09:00 Czynności higieniczne, śniadanie. 

09:30 – 12:00 Wyjście do hula kula (kręgle, sala zabaw) 

12:00 – 12:45 Obiad 

12:45 – 14:00 Zajęcia komputerowe  

14:00 – 15:30 Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym – plac zabaw, gry zespołowe.  

15:30 – 16:00 Zakończenie zajęć. Odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów. 

 

Piątek 26 sierpnia 2021r.  

08:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i 

higieny. 

08:30 – 09:00 Czynności higieniczne, śniadanie. 

09:00 – 9:30 Gry stolikowe – układanie puzzli, układanki, gry planszowe. 

09:30 – 12:00 Zajęcia integracyjne – zabawy grupowe. 

12:00 – 12:45 Obiad 

12:45 – 13:30 Spacer po starówce – plac zabaw. 

13:30 – 14:00 - Zajęcia językowe – gry i zabawy po angielsku. 

14:00 – 15:30 Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym – plac zabaw, gry zespołowe. 

15:30 – 16:00 Zakończenie zajęć. Odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów. 

 

Poniedziałek 29 sierpnia 2021r. 

08:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i 

higieny. 

08:30 – 09:00 Czynności higieniczne, śniadanie. 

09:00 – 11:00 Zajęcia plastyczne – kwiatki z plasteliny  

11:00-12:00 Gry stolikowe – układanie puzzli, układanki, gry planszowe. 

12:00 – 12:45 Obiad 

12:45 - 14:00 Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym – gry zespołowe. 

14:00 – 15:00 Zajęcia integracyjne – dywan interakcyjny. 

15:00 – 15:30 Swobodne zabawy dzieci na dywanie (budowanie konstrukcji z klocków itp.) 

15:30 – 16:00 Zakończenie zajęć. Odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów. 



 

Wtorek 30 sierpnia 2021r. 

08:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i 

higieny. 

08:30 – 09:00 Czynności higieniczne, śniadanie. 

09:00 – 12:00 Wyjście do kina 

12:00 – 12:45 Obiad 

12:45 – 14:00 Zajęcia plastyczne  

14:00 – 14:30 Zajęcia językowe – gry i zabawy w języku angielskimi. 

14:30 – 15:30 Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym – plac zabaw, gry zespołowe 

15:30 – 16:00 Zakończenie zajęć. Odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów. 

Środa 31 sierpnia 2021r. 

08:00-08:30 Zbieranie się uczestników, powitanie, przypomnienie zasad bezpieczeństwa i 

higieny. 

08:30 – 09:00 Czynności higieniczne, śniadanie. 

09:00 – 11:00 Zajęcia plastyczne  

11:00 - 12:00 - Zajęcia ruchowe na boisku szkolnym – plac zabaw, gry zespołowe. 

12:00 – 12:45 Obiad 

12:45 – 14:30 Spacer po Starówce – plac zabaw. 

14:30 – 15:30  Swobodne zabawy dzieci  - gry planszowe, układanie puzzli itp. 

15:30 – 16:00 Zakończenie zajęć. Odbiór dzieci przez rodziców/opiekunów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


