
 

PROGRAM PÓŁKOLONII 2018 W MUZUEM POLIN – Podróż Dookoła Świata  

 PONIEDZIAŁEK  WTOREK  ŚRODA  CZWARTEK  PIĄTEK  

08:00-
09:00 

Poranek 
 (czas wolnych zabaw) 

Poranek  
(czas wolnych zabaw) 

Poranek  
(czas wolnych zabaw) 

Poranek  
(czas wolnych zabaw) 

Poranek  
(czas wolnych zabaw) 

09:00-
09:30 

Uzupełnienie zapasów 
(drugie śniadanie) 

Uzupełnienie zapasów 
(drugie śniadanie) 

Uzupełnienie zapasów 
(drugie śniadanie) 

Uzupełnienie zapasów (drugie 
śniadanie) 

Uzupełnienie zapasów (drugie 
śniadanie) 

09:30-
11:30 

Integracja- animacja  

Poznajemy się. 

Kim jest podróżnik? 

Zebranie potrzebnych 
rzeczy do wybrania się w 
daleką podróż- mapa, 
kompas, plecak … 

Pierwsze kroki z 
lapbookiem – naszym 
wspólnym  dziennikiem 
z podróży.  

 

Trochę o przeszłości 
podróżowania 
 
Jak wyglądało 
podróżowanie 100 czy 
200 lat temu? 
 
Jak podróżowali 
najmłodsi?  

Wycieczka 
niespodzianka  

Podróżowanie dziś 

Jak wygląda podróżowanie 
współcześnie? Jak można 
podróżować? 

Czy dzieci też mogą być 
podróżnikami? 

Podróżowanie przyszłości  
 
Jak będzie wyglądało 
podróżowanie za 100 lat?  
Czy będą podróże specjalnie 
przygotowane dla dzieci? 
 

11:30-
12:30 

Pierwsza podróż 

Ameryka – co o niej 
wiem? 

+ zagadki językowe  

Druga podróż  

Europa – co o niej 
wiem? 

+ zagadki językowe 

Trzecia podróż  
Izrael – co o nim wiem? 
 + zagadki językowe  

Czwarta podróż 
Polska – co o niej wiem? 
+ zagadki językowe 

12:30-
13:30 

Zadania w terenie:  

Gdzie można odnaleźć 
Amerykę w Muzeum? 

Podróż po wystanie w 

Zadania w terenie:  

Gdzie można odnaleźć 
informacje  o Europie w 
Muzeum? 

Zadania w terenie:  
 
Gdzie można odnaleźć informacje  o 
Izraelu w Muzeum? 

Podróż po wystawie w poszukiwaniu 

Zadania w terenie: 

Gdzie można odnaleźć 
informacje  o Polsce w 
Muzeum? 



poszukiwaniu Ameryki. 

 

(Zebranie wiedzy do 
lapbooka) 

 

Podróż po wystawie w 
poszukiwaniu informacji 
o krajach europejskich. 

(Zebranie wiedzy do 
lapbooka) 

 

informacji o Izraelu 

(Zebranie wiedzy do lapbooka) 

 

Podróż po wystawie w 
poszukiwaniu informacji o 
Polsce 

(Zebranie wiedzy do lapbooka) 

 

13:30-
14:00 

Uzupełnienie zapasów 
obiad 

Uzupełnianie zapasów 
(Obiad) 

 

Uzupełnianie zapasów 
(Obiad) 

 
 

Uzupełnianie zapasów (Obiad) 

 

Uzupełnianie zapasów (Obiad) 

 

14:00-
15:30 

Pamiątki z podróży 
Ameryka 
Różne techniki 
plastyczne pomogą nam 
przygotować pamiątki, 
które zabierzemy do 
plecaka podróżnika   

Pamiątki z podróży 
Europa 
Różne techniki 
plastyczne pomogą nam 
przygotować pamiątki, 
które zabierzemy do 
plecaka podróżnika   

 

Pamiątki z podróży 
Niespodzianka  
Różne techniki 
plastyczne pomogą nam 
przygotować pamiątki, 
które zabierzemy do 
plecaka podróżnika   

Pamiątki z podróży 
Izrael  
Różne techniki plastyczne pomogą 
nam przygotować pamiątki, które 
zabierzemy do plecaka podróżnika   

Pamiątki z podróży 
Polska  
Różne techniki plastyczne 
pomogą nam przygotować 
pamiątki, które zabierzemy do 
plecaka podróżnika   

 

+ podsumowanie lapbooka – 
dziennika z podróży 

15:30-
16:00 

Uzupełnienie zapasów 
Podwieczorek 
amerykański 

Uzupełnienie zapasów 
Podwieczorek europejski 

Uzupełnienie zapasów 
Podwieczorek 
niespodzianka 

Uzupełnienie zapasów 
Podwieczorek izraelski  

Uzupełnienie zapasów 
Podwieczorek polski  

16:00-
17:00 

Zman Panuj, czyli czas 
wolny (zabawy, filmy, 
książki)  + zabawy 
tematyczne  

Zman Panuj, czyli czas 
wolny (zabawy, filmy, 
książki) + zabawy 
tematyczne 

Zman Panuj, czyli czas 
wolny (zabawy, filmy, 
książki) + zabawy 
tematyczne 

Zman Panuj, czyli czas wolny 
(zabawy, filmy, książki) 
+ zabawy tematyczne 

Zman Panuj, czyli czas wolny 
(zabawy, filmy, książki) 
+ zabawy tematyczne 

 

UWAGA! Program może ulec zmianom z uwagi na tempo pracy, zaangażowanie i zainteresowania grupy.  


