
               
 

 
 

 

 PONIEDZIAŁEK 26.06.2017 WTOREK 27.06.2017 ŚRODA 28.06.2017 CZWARTEK 29.06.2017 PIĄTEK 30.06.2017 

08:00-09:00 Do biegu, gotowi, start 
czas swobodnej zabawy 

Do biegu, gotowi, start 
czas swobodnej zabawy 

Do biegu, gotowi, start 
czas swobodnej zabawy 

Do biegu, gotowi, start 
czas swobodnej zabawy 
 

Do biegu, gotowi, start 
czas swobodnej zabawy  

09:00-09:30 Coś na ząb 
drugie śniadanie 

Coś na ząb 
drugie śniadanie 

Coś na ząb 
drugie śniadanie 

Coś na ząb 
drugie śniadanie 

Coś na ząb 
drugie śniadanie 

09:30-11:30 Palcem po globusie 
warsztaty integracyjne – 
Europa i świat. 
 

Tymczasowy plac zabaw 
– montujemy przenośny 
plac zabaw 

Zabawa w teatr -  
poznajemy teatry lalkowe z 
całego świata - kukiełki, 
pacynki, jawajki 

Święta – czas zabawy 
radości i tańca 
 
Wycieczka do 
Państwowego Muzeum 
Etnograficznego na 
wystawę „Czas 
świętowania” 
100 odświętnych ubiorów 
z terenów Polski i Europy, 
unikatowa kolekcja makiet 
tańców ludowych 

Nie samą zabawą człowiek 
żyje 
zabawa we wspólne 
gotowanie 
- przysmaki z różnych stron 
świata 

11:30-12:30 Ruch to zdrowie 
zabawy ruchowe z różnych 
stron świata 

Ruch to zdrowie 
zabawy ruchowe z 
różnych stron świata na 
nowym tymczasowym 
placu zabaw 

Ruch to zdrowie 
zabawy ruchowe z różnych 
stron świata na nowym 
tymczasowym placu zabaw 

12:30-13:30 Muzeum od kuchni 
zabawy żydowskich dzieci 

Muzeum od kuchni 
zabawa w detektywa  

Muzeum od kuchni 
warsztaty teatralne w 
Galerii Miasteczko 

Muzeum od kuchni 
warsztaty na wystawie stałej 
– zbieramy materiał 

13:30-14:00 Obiad Obiad Obiad Obiad Obiad 

14:00-15:30 Kreatywny zawrót głowy 
zajęcia twórcze –robimy 
zabawki żydowskie frucki i 
myszki 

Kreatywny zawrót 
głowy 
zajęcia twórcze – 
wycinanka żydowska 

Kreatywny zawrót głowy 
zajęcia twórcze -  warsztaty 
z tworzenia motanych lalek 
ukraińskich. 
 

Kreatywny zawrót głowy 
zajęcia twórcze – zabawki i 
zabawy związane ze 
świętami żydowskimi 

Kreatywny zawrót głowy 
zajęcia twórcze z 
projektowania własnych gier 
memo 

15:30-16:00 Coś na ząb 
podwieczorek 

Coś na ząb 
podwieczorek 

Coś na ząb 
podwieczorek 

Coś na ząb 
podwieczorek 

Coś na ząb 
podwieczorek 

16:00-17:00 Żegnamy się 
zabawy, filmy, książki 

Żegnamy się 
zabawy, filmy, książki 

Żegnamy się 
zabawy, filmy, książki 

Żegnamy się 
zabawy, filmy, książki 

Żegnamy się 
zabawy, filmy, książki 


