
Załącznik nr 1 PROGRAM PÓŁKOLONII ZIMOWYCH 2018 W MUZUEM POLIN 

 

 PONIEDZIAŁEK 
22.01.2018 

WTOREK 23.01.2018 ŚRODA 24.01.2018 CZWARTEK 25.01.2018 PIĄTEK 26.01.2018 

08:00-
09:00 

Poranek 
Superbohatera, czyli 
badanie terenu (czas 
wolnych zabaw) 

Poranek 
Superbohatera, czyli 
badanie terenu (czas 
wolnych zabaw) 

Poranek 
Superbohatera, czyli 
badanie terenu (czas 
wolnych zabaw) 

Poranek Superbohatera, czyli 
badanie terenu (czas wolnych 
zabaw) 

Poranek Superbohatera, 
czyli badanie terenu (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 

Zapoznanie z drużyną, 
czyli seria gier i zabaw 
integracyjnych 

 

Akcja Integracja, czyli 
gry i zabawy teatralne 

Ostrzymy słuch, czyli 
w poszukiwaniu 
dźwięków- wycieczka 
na wystawę stałą 
Muzeum Azji i 
Pacyfiku „Strefa 
dźwięków” 

Trening czyni mistrza, czyli gry na 
spostrzegawczość i..zaufanie! 

 

Ostatnie sznyty, czyli 
tworzenie odznak z gliny i 
zapachowych amuletów 
Czy superbohater obchodzi 
Szabbat? Prezentacja 
szabatowych zwyczajów i 
tworzenie własnych 
Szabatowych tradycji. 

11:30-
12:30 

Więc o co tak 
naprawdę chodzi, 
czyli kim jest 
superbohater i jakich 
znamy 
superbohaterów z 
różnych stron świata i 
różnych tradycji 

 

Kolejny stopień 
wtajemniczenia, czyli 
nauka tańca 
żydowskiego Hajda i 
Bim Bam Bom 

 

Powiedz mi swoje imię, czyli 
poznawanie alfabetu i nadawanie 
hebrajskich imion. 

Shabbat Shalom na 
wystawie, czyli jak to było 
kiedyś, co można, a czego nie 
można? 

12:30-
13:30 

Zadania w terenie: 
Podchody i zagadki w 

Zadania w terenie: 
Nauka tanga w galerii 

Zadania w terenie: Jak zdrowo 
rywalizować? Zawody drużynowe 

Shabbat Shalom w praktyce, 
część druga, czyli kończymy 



różnych galeriach, 
zdobywanie wiedzy na 
temat elementów 
stroju żydów polskich 
oraz zdobywanie 
elementów do 
wykonania masek 

 

„Na żydowskiej ulicy” i 
tworzenie własnego 
grupowego „tańca-
wariańca” 

 

w różnych galeriach wystawy 
stałej. 

swoje chałki. 

 

13:30-
14:00 

Uzupełnienie 
zapasów 
obiad 

Uzupełnianie 
zapasów (Obiad) 

 

Uzupełnianie zapasów 
(Obiad) 

 
 

Uzupełnianie zapasów (Obiad) 

 

Uzupełnianie zapasów 
(Obiad) 

 

14:00-
15:30 

Siła koloru – 
zastanowimy się 
wspólnie nad 
znaczeniem i 
symboliką kolorów i 
stworzymy wg tego 
indywidualne maski i 
peleryny dla każdego 
superbohatera 

W grupie siła, czyli 
tworzenie nazwy 
grupy, tworzenie 
talizmanów z 
tajemniczych 
materiałów 
recyklingowych 
losowanych z pudła. 

 

Niech nas usłyszą, 
czyli słuchanie 
tradycyjnej żydowskiej 
muzyki oraz robienie 
własnych 
instrumentów  

Ostatnie sznyty, czyli tworzenie 
odznak z gliny i zapachowych 
amuletów 

Witaminowa bomba, czyli 
po co nam witaminy i 
tworzenie warzywnych 
jadalnych ludzików 

 

15:30-
16:00 

Uzupełnienie 
zapasów 
podwieczorek 

Uzupełnienie 
zapasów 
podwieczorek 

Uzupełnienie zapasów 
podwieczorek 

Uzupełnienie zapasów 
podwieczorek 

Nie tylko uzupełnianie 
zapasów, czyli szabatowa 
kolacja i podsumowanie 

16:00-
17:00 

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

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

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

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

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

 

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


