
 

PROGRAM PÓŁKOLONII  LETNICH 2019 W MUZUEM POLIN 

 24.06.2019 25.06.2019 26.06.2019 27.06.2019 28.06.2019 

08:00-
09:00 

Wakacje od rana 
czas wolnych zabaw 

Wakacje od rana czas 
wolnych zabaw 

Wakacje od rana   
czas wolnych zabaw 

Wakacje od rana czas 
wolnych zabaw 

Wakacje od rana 
czas wolnych zabaw 

09:00-
09:30 

All inclusive 
drugie śniadanie 

All inclusive 
drugie śniadanie 

All inclusive 
drugie śniadanie 

All inclusive 
drugie śniadanie 

All inclusive 
drugie śniadanie 

09:30-
11:00 

Z kim jedziemy na 
wycieczkę? 
 
Tworzenie „kontraktu” 
oraz seria gier i zabaw 
integracyjnych na świeżym 
powietrzu. 

Co czuje pustynia? 
 
Sensoryczne spacery 
pustynne i budowanie 
własnych namiotów  na  
świeżym powietrzu 

Izrael..w Warszawie? 
 
Spacer śladami praskich 
dzieci z Natalią Bet 

Wielkie Plażowanie! 
 
 Turniej gry w matkota i 
baloniada na świeżym 
powietrzu! 

Tajemnica Hebrajskiej 
Litery 
 
Podchody i zagadki 
wokoło i wewnątrz 
muzeum 

11:00-
12:30 

Jedziemy do ..Eilatu! 

Wybieramy się w podróż 
nad Morze Czerwone! 
Zanurkujemy w koralowe 
rafy i dowiemy się z kim 
sąsiaduje Izrael. 

Jedziemy na ..pustynię 
Negev! 

Dowiemy się, co to jest 
fatamorgana, jak 
przetrwać na pustyni i 
czy tam w ogóle coś 
rośnie? 

Jedziemy do ..Tel Awiwu! 
 
Wracamy na plaże Tel 
Awiwu. Dowiemy się, jak 
ważna w Izraelu jest para 
Flip-Flopów, czyli klapek i w 
co najlepiej grać na plaży. 

Jedziemy do.. 
Jerozolimy! 
 
W Jerozolimie 
zobaczymy, jakie 
zwyczaje mają 
wyznawcy trzech 
największych religii w 
Izraelu- Judaizmu, 
Chrześcijaństwa i 
Islamu. 

12:30-
13:00 

All inclusive Obiad All inclusive Obiad All inclusive Obiad All inclusive Obiad 

13:00-
14:00 

Podróżnik też obywatel, 
swoje prawa znać musi. 
 

Podróżnik też obywatel, 
swoje prawa znać musi. 

 Podróżnik też obywatel, 
swoje prawa znać musi. 

Podróżnik też 
obywatel, swoje prawa 



Na wystawie czasowej 
dowiemy się, jak działa 
sąd i prawo. Dowiemy się 
też jak działa prawo w.. 
podróży. 
 
 

Na wystawie czasowej 
dowiemy się jak 
najlepiej podjąć decyzje 
na wakacjach i nie tylko, 
a także czy za granicą 
można głosować? 

 

Kto Ty jesteś..? Na 
wystawie czasowej 
dowiemy się, kim jest 
obywatel, a także po co 
nam dowód i paszport. 

 

znać musi. 

 

Na wystawie czasowej 
dowiemy się, kto 
mieszka w Polsce i co 
łączy i dzieli różne 
grupy ludzi. 

14:00-
15.30 

Budujemy światy- zajęcia 
plastyczne. 
 
Tworzymy własną rafę, 
morze i.. łodzie. 

Budujemy światy- 
zajęcia plastyczne. 
 
Tworzymy własną 
pustynie i jej 
mieszkańców. 

Budujemy światy- zajęcia 
plastyczne. 

Budujemy światy- zajęcia 
plastyczne. 
 
Projektujemy swoje własne 
klapki a także tworzymy 
mini plaże! 

Budujemy światy- 
zajęcia plastyczne. 
Pieczemy tęczowe 
babeczki. 

15:30-
16:00 

All inclusive kolacja All inclusive kolacja All inclusive kolacja All inclusive kolacja All inclusive kolacja 

16:00-
17:00 

Wieczorne zabawy. 
  
Turniej łowienia rybek z 
naszych łodzi. 
 
Izraelskie czytanki (bajki i 
powieści izraelskich 
pisarzy) 

Wieczorne zabawy. 
 
Robimy swoje własne 
stoły do piłkarzyków 
 
 
Izraelskie czytanki (bajki 
i powieści izraelskich 
pisarzy) 

Wieczorne zabawy. 
 
 
Poduchowy tor przeszkód 
 
 
Izraelskie czytanki (bajki i 
powieści izraelskich pisarzy) 

Wieczorne zabawy. 
 
Robimy własne kółko i 
krzyżyk! 
 
Izraelskie czytanki (bajki i 
powieści izraelskich 
pisarzy) 

Wieczorne zabawy. 
 
Zakończenie turnusu i 
rozdanie dyplomów. 
 
 

 

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


